
 Inspectierapport
 Stichting Kinderdagverblijf Schreuder (KDV)
 Van de Veldestraat 10
 1071 CW Amsterdam

 Registratienummer: 224832499

Toezichthouder: GGD Amsterdam
In opdracht van: Gemeente Amsterdam
Datum inspectie: 24-10-2017
Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek
Status: definitief
Datum vaststellen inspectierapport: 08-12-2017

Stichting Kinderdagverblijf Schreuder - Jaarlijks onderzoek 24-10-2017 1/19



Inhoudsopgave

Het onderzoek

Observaties en bevindingen

 Pedagogisch klimaat

 Personeel en groepen

 Veiligheid en gezondheid

 Accommodatie en inrichting

 Ouderrecht

 Randvoorwaarden voorschoolse educatie

Inspectie-items

Gegevens voorziening

Gegevens toezicht

 

Stichting Kinderdagverblijf Schreuder - Jaarlijks onderzoek 24-10-2017 2/19



Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 24 oktober 2017 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een observatie
op de locatie, gesprekken met de beroepskracht en leidinggevende en een documentenonderzoek. De
toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder ontvangen op 31 oktober 2017, 7 en 14 november 2017. 

In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal kwaliteitseisen, op het gebied van het
pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van het veiligheids-
en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht onderzocht. Ook zijn in dit onderzoek de wettelijke en
de Amsterdamse aanvullende voorwaarden met betrekking tot de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
onderzocht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

Beschouwing
Stichting Kinderdagverblijf Schreuder beheert een kinderdagverblijf van één groep met maximaal dertien kinderen
en een buitenschoolse opvang van twee groepen met maximaal twintig kinderen per groep. 
De stichting heeft twee bestuursleden. Voor de dagelijkse leiding is een leidinggevende aangesteld die ook op de
groepen werkt. De leidinggevende van Stichting Kinderdagverblijf Schreuder heeft maandelijks overleg met de
voorzitter van het bestuur van Stichting kinderdagverblijf Schreuder over het beleid en de voortgang van de
opvang. Als beleidsmedewerker is een pedagoog aangesteld die eveneens als hbo-coach wordt ingezet en op de
groep werkt. 

Locatie 
Het kinderdagverblijf vangt kinderen vanaf 1,5 jaar tot 4 jaar op, waarbij gewerkt wordt met de methode Uk &
Puk van KO-totaal. De locatie is gevestigd in basisschool Instituut Schreuder. De school maakt gebruik van de
VVE-methode Kleuterplein. Het kinderdagverblijf maakt geen deel uit van de school, maar er wordt nauw en actief
samengewerkt als Integraal Kindcentrum Instituut Schreuder. 

Het kinderdagverblijf vangt van 8.00 tot 8.45 uur kinderen op van zowel het kinderdagverblijf als van de
voorschoolse opvang. Er zijn vier vaste beroepskrachten en één vaste invalkracht aan het kinderdagverblijf
verbonden. Omdat veel kinderen van het kinderdagverblijf worden opgehaald op het moment dat de school uit is,
namelijk om 14.45 uur, werken de beroepskrachten van het kinderdagverblijf in de middag bij de buitenschoolse
opvang. Hierbij komt het voor dat nog maar één beroepskracht in het kinderdagverblijf werkzaam is. 

De leidinggevende is vier dagen in de week aanwezig. Bij afwezigheid neemt de pedagogisch coach de
verantwoordelijkheden waar. De leidinggevende is verantwoordelijk voor het opstellen van het werkrooster.
Voorgaande jaren bleek het werkrooster onvoldoende duidelijk en diende er om nader uitleg gevraagd te worden.
Ook tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder de leidinggevende om uitleg moeten vragen, waarna het
werkrooster compleet bleek. 

Oudercommissie 
In een telefoongesprek is de voorzitter van de oudercommissie gevraagd naar de ervaring omtrent het
adviesrecht en het kinderdagverblijf. De oudercommissie geeft in vergaderingen mondeling advies over
verschillende onderwerpen die de houder voorlegt, zoals prijsstijgingen en openingstijden. De voorzitter is
tevreden over de werkwijze van het kinderdagverblijf. Er staat een vast team van betrokken beroepskrachten,
die met hun ervaring, rust en liefde de kinderen opvangt. Het aanbod is uitdagend en uitstapjes vinden geregeld
plaats, zoals een bezoek aan het Vondelpark. Dat het kinderdagverblijf meegaat in de thema's van school wordt
als positief ervaren. Daarbij is de houder nauwlettend in het waarborgen van de beroepskracht-kind-ratio.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
Het inspectiebezoek is uitgevoerd op een dinsdagmiddag in de vakantieperiode. Er zijn vier kinderen aanwezig en
één beroepskracht. Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd tijdens het eten, het
uitvoeren van verschillende spelactiviteiten en de overdracht aan ouders. Uit de observaties is gebleken dat
voldoende invulling wordt gegeven aan de pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele
veiligheid, de mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en de overdracht van
waarden en normen. Hierna worden enkele voorbeelden beschreven waaruit dit blijkt. 

Emotionele veiligheid 
Contact is er met ieder kind. Er vinden korte gesprekken plaats gedurende de hele middag. De beroepskracht
praat rustig, duidelijk en op niveau van het kind. Er is sprake van een rustige sfeer en prettige omgeving. De
kinderen lachen en zijn duidelijk op hun gemak, waarbij zij zelf het gesprek met de beroepskracht aangaan. 
Op momenten dat het nodig is biedt de beroepskracht steun en troost, en biedt op een respectvolle manier
intimiteit. Wanneer een kind het hoofd stoot, biedt de beroepskracht steun door het kind bij zich te nemen en een
knuffel te geven. Er volgt een kort gesprek over de gebeurtenis, waarop de beroepskracht vraagt of er een kus
op moet tegen de pijn. Het kind antwoordt dat dit niet nodig is. 'Ben je al zo groot dat dit niet meer nodig is?'
lacht de beroepskracht. Het kind begint te lachen en het gesprek wordt ontspannen afgesloten. 
Tijdens de overdracht vertelt de beroepskracht aan iedere ouder welke activiteiten er vandaag zijn uitgevoerd en
hoe het met het kind is gegaan. Het is de beroepskracht opgevallen dat een kind niet zo lekker in zijn vel zit en
deze vraagt aan de ouder of dit gedrag herkend wordt. Hieruit blijkt dat de beroepskracht de kinderen goed kent
en kan herkennen wanneer ander gedrag zichtbaar is. De beroepskracht stemt het eigen handelen af met ouders
en vraagt om advies. Zo vraagt de beroepskracht naar aanleiding van een conflict dat eerder op de dag heeft
plaatsgevonden, tijdens de overdracht hoe de ouder zelf in deze situatie handelt. 

Persoonlijke competenties 
De kinderen zitten aan tafel en doen ieder een eigen spel, terwijl één kind nog ligt te slapen in de andere ruimte.
De beroepskracht verdeelt de aandacht over ieder kind waarbij de kinderen worden betrokken bij het handelen
van de beroepskracht. Zo spelen twee kinderen een spel waarbij zij met spijkers houten blokken op een mat vast
kunnen timmeren. De beroepskracht verdeelt de spijkers waarbij hardop het eigen handelen wordt verteld. De
beroepskracht telt de spijkers en nodigt kinderen uit om mee te tellen. Op deze educatieve wijze wordt de
spelbetrokkenheid van de kinderen vergroot. 
De beroepskracht stimuleert kinderen zelf te ontdekken. In het spel is de beroepskracht actief betrokken, waarbij
steun geboden wordt zonder het over te nemen. Zo speelt een kind een spel met de beroepskracht en moet het
benoemen welk dier er op het plaatje staat. Het kind noemt de naam van een ander dier, waarop de
beroepskracht het antwoord van het kind herhaalt zonder te verbeteren. Het kind verbetert zichzelf en zegt:
'Nee, dat is rat!' Het kind wordt de ruimte geboden om zelfstandig tot een goed antwoord te komen, wat het
zelfvertrouwen van het kind vergroot. 
Deze vakantie is een overgangsweek van het vorige naar het volgende VVE-thema. Om de activiteiten structuur
te bieden wordt voor één week het thema 'Herfst' gehanteerd. Vanwege de overgang is het thema minder
aanwezig in het lokaal. Activiteiten worden aangeboden op basis van het geldende thema, interesse en om
ontwikkelingsgebieden te stimuleren, zo verklaart de beroepskracht. Wanneer kinderen een bepaalde competentie
minder goed beheersen, worden hiervoor activiteiten ingezet gericht op dit ontwikkelingsdoel. Hierbij wordt
gekeken naar de interesse van ieder kind en zo wordt een passend aanbod geboden. Het is bij de beroepskracht
bekend dat er een groot verschil heerst tussen de interesses van jongens en meisjes. 'Zo bleek dat enkele
kinderen minder interesse hadden in tekenen,' vertelt de beroepskracht. Daarom heeft de beroepskracht een
tekenactiviteit aangeboden waarbij grote vellen op de grond werden gelegd en hierop getekend mocht worden.
Deze manier sprak wel aan bij de kinderen. Door het gedifferentieerd aanbod dat de beroepskrachten aanbieden,
worden kinderen uitgedaagd om zich vaardigheden en competenties eigen te maken.

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college
Op het kinderdagverblijf wordt gebruikgemaakt van het VVE-programma Uk en Puk. De voorschoolse educatie
omvat minimaal tien uur voorschoolse educatie. Dagelijks worden maximaal dertien kinderen opgevangen door
twee beroepskrachten. Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie en het juiste VVE-
certificaat. De vaste invalkracht beschikt over een startcertificaat VVE en is in opleiding voor het basiscertificaat.
De vaste invalkracht wordt tot het behalen van de basiscertificaat zo veel mogelijk boventallig ingezet, om zich
alle facetten van het VVE-programma eigen te kunnen maken. Alle beroepskrachten en de invalkracht voldoen
aan de gestelde taalnorm. 

Tijdens het inspectiebezoek wordt er een stopweek gehanteerd; een week waarin het VVE-programma minder op
de voorgrond staat door de overgang van het ene naar het andere thema. Het lokaal is daarom net opgeruimd en
de beroepskracht benoemt dat er om die reden geen knutselwerkjes meer hangen. Aan tafel wordt pop Puk erbij
gepakt en betrokken bij het eten en drinken. 
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Ieder jaar komen dezelfde thema's terug. De beroepskracht vertelt dat veel kinderen gedurende hun opvang op
het kinderdagverblijf twee keer hetzelfde thema voorbij zien komen. Om dit aantrekkelijk te houden worden de
themabakken, met hierin materialen die worden gebruikt bij de uitwerking van activiteiten en het thema, ieder jaar
vernieuwd. Ook passen de beroepskrachten het activiteitenaanbod aan de kinderen aan. Hierbij wordt
gebruikgemaakt van de observaties en registraties van de KIJK!. Activiteiten worden afgestemd met als doel de
ontwikkeling te stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Wanneer kinderen achterlopen op een onderdeel wordt hier extra aandacht aan besteed. 

Uit het opgestelde opleidingsplan blijkt dat de beroepskrachten bij- en nascholing ontvangen waaronder de
jaarlijkse opfriscursus Uk & Puk en cursussen 'omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag'.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan, versie maart 2017 
- Observatie: op de groep tijdens vrij spel en het eten, op 24 oktober 2017 
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende, op 24 oktober 2017 
- Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Schreuder, vastgesteld op 6 oktober 2017 
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
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 beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel, bestaande uit een invalkracht, stagiaire,
huishoudelijke hulp en vaste medewerker. Er zijn geen nieuwe medewerkers in dienst getreden sinds het laatste
inspectiebezoek.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is gebaseerd op een steekproef onder het personeel en bestond
uit de vaste invalkracht en een vaste beroepskracht. Er zijn geen nieuwe beroepskrachten in dienst getreden sinds
het laatste inspectiebezoek.

Opvang in groepen
Het kinderdagverblijf beschikt over één stamgroep waar ieder kind in geplaatst is. De stamgroepsruimte bestaat
uit twee ruimtes: een speellokaal (die ook fungeert als slaapruimte) en een knutselruimte waar de keuken
gevestigd is. Er worden dagelijks maximaal dertien kinderen opgevangen in de leeftijd van 1,5 jaar tot 4 jaar oud
door twee vaste beroepskrachten. In totaal zijn er vier vaste beroepskrachten en één vaste invalkracht aan het
kinderdagverblijf verbonden. De leidinggevende neemt diensten waar wanneer daar behoefte aan is, bijvoorbeeld
in de ochtend, tijdens pauzes en bij ziekte en verlof. De vaste beroepskrachten werken allen minimaal twee vaste
dagen. Hierdoor heeft ieder kind maximaal drie vaste beroepskrachten in een week, waarvan er iedere dag één
aanwezig is. 

In de ochtend tussen 8.00 en 8.45 uur worden er in het kinderdagverblijf ook kinderen van 4 jaar oud tot en met
12 jaar oud in de stamgroep opgevangen. Dit zijn kinderen van de voorschoolse opvang. De houder ziet erop toe
dat de beroepskracht-kind-ratio niet wordt overschreden. 

Op de gang hangt een informatiebord voor ouders. Hierop is te zien wie wanneer werkt op de groep. 

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep worden namelijk vier kinderen opgevangen door één beroepskracht. 

De beroepskrachten hebben op maandag, dinsdag en donderdag de volgende werktijden: van 8.00 tot 14.45 uur
en van 10.00 tot 17.30 uur of tot 18.00 uur. 
Zij pauzeren ieder 45 minuten van 12.45 tot 13.30 uur of van 13.30 tot 14.15 uur. De leidinggevende of de
huishoudelijke hulp ondersteunen tijdens de pauzetijden bij de opvang van de kinderen. Met deze werktijden
wordt er redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio.

Op basis van de presentielijsten van 10 oktober 2017 tot en met 24 oktober 2017 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat er op 9 oktober 2017 en 13 oktober 2017
wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. Op 9 oktober 2017 staat tot 17.30 uur één beroepskracht
ingepland, terwijl uit de aanwezigheidslijsten blijkt dat er nog een kind aanwezig is tot 18.00 uur. Op 13 oktober
2017 is één beroepskracht ingezet op tien aanwezige kinderen en na 14.45 uur is geen beroepskracht
ingeroosterd, terwijl er tot 18.00 uur kinderen aanwezig zijn. De leidinggevende is in een telefoongesprek op 2
november 2017 en 17 november 2017 om nadere uitleg gevraagd. Hierin is uitgelegd dat de leidinggevende zelf
op beide dagen op de groep heeft gestaan. Het rooster geeft weer dat de leidinggevende aanwezig was, maar
was ingedeeld bij kantoordienst in plaats van beroepskracht op de groep. Dit is de leidinggevende vergeten aan te
passen. Met de inzet van de leidinggevende is er op deze dagen voldaan aan het beroepskracht-kind-ratio, wat
maakt dat tijdens de gehele onderzoeksperiode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal
opgevangen kinderen. 

In het vorige jaarlijks onderzoek d.d. 22 augustus 2016 heeft de toezichthouder een vergelijkbare situatie
beschreven en de houder geattendeerd dat deze ervoor verantwoordelijk is dat gegevens juist en volledig
aangeleverd worden zodat de toezichthouder op basis van de aangeleverde gegevens een oordeel kan geven. In
het telefoongesprek d.d. 17 november 2017 met de leidinggevende heeft de toezichthouder de houder er
nogmaals op geattendeerd dat het rooster in één oogopslag weer moet geven wie op welk moment op de groep
heeft gestaan. Dit betreft een aandachtspunt. 

De leidinggevende verklaart dat het niet voorkomt dat beroepskrachten alleen in het kindercentrum aanwezig
zijn; er wordt dagelijks door twee beroepskrachten, of een beroepskracht en de leidinggevende geopend. Aan het
einde van de dag zijn er altijd beroepskrachten van de buitenschoolse opvang in het gebouw aanwezig en wordt
samen met een beroepskracht van de buitenschoolse opvang afgesloten. 
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskracht en leidinggevende 
- Telefoongesprek met leidinggevende op d.d. 2 november 2017 en d.d. 17 november 2017 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ingezien op de locatie 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ingezien op de locatie 
- Stage-overeenkomst, ingezien op de locatie 
- Overzicht inzet beroepskrachten, periode 10 oktober 2017 tot en met 24 oktober 2017 
- Presentielijsten, periode 10 oktober 2017 tot en met 24 oktober 2017 
- Pedagogisch beleidsplan, versie maart 2017
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In werkbesprekingen, die één keer per zes weken plaatsvindt, komen verschillende onderwerpen en protocollen
uit de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid aan bod. In de groepsruimte zijn alle werkinstructies en
protocollen inzichtelijk in een map. 

Op basis van een steekproef is er aandacht besteed aan de uitvoering van het beleid veiligheid en gezondheid in de
praktijk. Hierbij is op het gebied van veiligheid aandacht besteed aan het maken van uitstapjes en op het gebied
van gezondheid is er aandacht besteed aan het ventileren. 

Het maken van uitstapjes 
Grote uitstapjes worden alleen gemaakt in vakantieperiodes. Hierbij wordt er minimaal gebruik gemaakt van twee
beroepskrachten, benoemt de beroepskracht. Ouders kunnen ook worden ingeschakeld om te ondersteunen bij
de uitvoering van uitstapjes. De beroepskracht vertelt verder dat bij een uitstapje kinderen een hesje dragen met
het telefoonnummer van de locatie en dat er altijd een tas meegaat. Deze bevat de presentielijsten met
telefoonnummers van ouders, de mobiel van de locatie en een EHBO-doos. Het kinderdagverblijf kan
gebruikmaken van twee bolderkarren die per kar plaats biedt voor acht tot tien kinderen. Voor ouders wordt er
een papier op de deur geplakt met de locatie van het uitstapje en het telefoonnummer waarop de beroepskracht
bereikbaar is. 
Bij vertrek maakt de beroepskracht van ieder kind een foto. Dit wordt gedaan uit voorzorg bij vermissing van een
kind. De beroepskrachten hebben op deze manier een actuele foto van het kind met de kleding die het kind op de
bewuste dag aanheeft. De beroepskracht vertelt dat bij vermissing van een kind altijd één beroepskracht bij de
groep blijft, terwijl de ander gaat zoeken. Is het kind niet binnen 15 minuten gevonden, dan neemt de
beroepskracht contact op met de leidinggevende. Het protocol 'vermissing kind' zit in de tas die meegaat. 

Gekeken naar het beleid en de werkinstructies rondom het maken van uitstapjes handelen de beroepskrachten
conform het beleid. De beroepskrachten voeren daarbij meer taken uit dan beschreven die gewenst, dan wel
noodzakelijk, zijn bij het maken van uitstapjes, zoals het informeren van ouders. In de 'werkwijze uitstapjes'
staat alleen beschreven wat er meegenomen moet worden met een uitstapje en dat kinderen een hesje moeten
dragen. De werkwijze is onvolledig en bevat geen beschrijving hoe de veiligheid tijdens uitstapjes gewaarborgd
wordt. 
Door middel van overleg en overreding is de houder in de gelegenheid gesteld het beleid omtrent uitstapjes aan te
passen, aangezien in de praktijk voldoende invulling gegeven wordt aan het waarborgen van de veiligheid. De
leidinggevende heeft op 7 november 2017 de werkwijze Uitstapjes gemaild. Deze werkwijze geeft een duidelijke
beschrijving onder welke omstandigheden uitstapjes veilig uitgevoerd kunnen worden. Er wordt een onderscheid
gemaakt tussen kleine en grote uitstapjes, die ieder hun eigen afspraken hebben. Beschreven staan de
omstandigheden waarin een uitstapje mag plaatsvinden, wat er mee gaat, hoe ouders op de hoogte worden
gesteld en wat de afspraken zijn omtrent het gebruik van het openbaar vervoer. Het plan van aanpak veiligheid
voldoet hiermee aan de gestelde eisen. 

Ventileren 
Op de dag van het inspectiebezoek zijn de kinderen aanwezig in de knutselruimte. De beroepskracht benoemt dat
iedere ochtend ramen en/of deuren geopend worden, zodat er geventileerd kan worden. De buitendeur naar de
binnenplaats is nu gesloten, aangezien het vanmorgen hard waaide. Er is een mechanische ventilatie aanwezig die
de beroepskrachten kunnen bedienen. Bij warm weer wordt de ventilatie verhoogd naar stand drie. Deuren en
ramen blijven gedurende de dag geopend. Hiermee handelen de beroepskrachten conform het beleid. 
De werkinstructie omtrent ventileren benoemt de werking van de mechanische ventilatie en dat ramen en deuren
geopend moeten worden. Er staat beschreven dat in de wintermaanden gezorgd moet worden voor een
aangename temperatuur door het gebruik van de verwarming. Wat een aangename temperatuur is en hoe laag of
hoog de verwarming moet staan is onduidelijk en subjectief. Op deze wijze is het niet helder welke maatregelen
op welk moment genomen moeten worden. Door middel van overleg en overreding is de houder in de
gelegenheid gesteld het beleid omtrent ventileren aan te passen. De leidinggevende heeft op 7 november 2017
een protocol richtlijnen ventileren gemaild. Dit bevat heldere werkafspraken voor het bevorderen van een gezond
binnenmilieu. Het protocol geeft uitleg over de mechanische installatie, wanneer er gelucht dient te worden, op
welke wijze dit moet gebeuren en wat de binnentemperatuur moet zijn. Het plan van aanpak gezondheid voldoet
hiermee aan de gestelde eisen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door middel van een jaarlijkse studiedag. De
beroepskracht kan de eerste stappen van de meldcode benoemen en enkele signalen omschrijven.
Beroepskrachten kunnen advies inwinnen bij de pedagogisch coach en bij de opvoedingsondersteuner die iedere
donderdag aanwezig is. 

Vierogenprincipe
De twee groepsruimtes waar gebruik van wordt gemaakt liggen aan dezelfde hal. Cameratoezicht waarborgt het
vierogenprincipe wanneer één beroepskracht in één van de groepsruimtes werkzaam is. Niet alleen de
leidinggevende is in de gelegenheid om de camerabeelden terug te kijken, maar ook het personeel heeft via een

Stichting Kinderdagverblijf Schreuder - Jaarlijks onderzoek 24-10-2017 8/19



app toegang tot de beelden. De camerabeelden worden iedere dag opgenomen en na een maand verwijderd. 
De sanitaire ruimte voor de kinderen heeft deuren met ramen, wat inkijken vanuit de groepsruimte mogelijk
maakt.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskracht en leidinggevende 
- Richtlijnen ventilatie, ontvangen op 1 november 2017 
- Richtlijnen ventilatie, ontvangen op 7 november 2017 
- werkafspraken uitstapjes, ontvangen op 1 november 2017 
- werkafspraken uitstapjes, ontvangen op 7 november 2017 
- Pedagogisch beleidsplan, versie maart 2017
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De stamgroepsruimte beschikt over verschillend speelmateriaal dat passend is bij de leeftijd van de kinderen,
zoals puzzels en een huishoek. Deze ruimte wordt ook gebruikt als slaapruimte en kan met gordijnen verduisterd
worden. Kinderen slapen dan op een stretcher. De kinderen die wakker zijn maken gebruik van de knutselruimte
waar ook de keuken is gevestigd. Deze ruimte bevat een tafel met banken. Hier wordt ook gegeten. In de ruimte
staan verschillende kasten gevuld met knutselmaterialen. 

Buitenspeelruimte
Het kinderdagverblijf maakt gebruik van het aangrenzende openbare speelplein aan de voorzijde van basisschool
Instituut Schreuder. Deze buitenruimte is ruim opgezet en biedt voldoende ruimte voor het aantal op te vangen
kinderen. De openbare speelplaats ligt tussen winkelpanden in en is een voetgangersdoorloop van de ene straat
naar de andere. 
De ruimte is minimaal ingericht met een wip en een laag klimrek, waar rubbertegels omheen liggen. Er is los
materiaal beschikbaar om mee buiten te spelen. Wanneer de kinderen van het kinderdagverblijf gaan buiten spelen
kan het voorkomen dat ook de kinderen van de basisschool buiten zijn. De beroepskrachten nemen afscheidingen
mee en zetten een eigen gedeelte van het speelplein af voor de peuters. De beroepskrachten hebben duidelijke
afspraken met de school hierover gemaakt. 

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek op 24 oktober 2017 
- Gesprekken met de beroepskracht op 24 oktober 2017

Stichting Kinderdagverblijf Schreuder - Jaarlijks onderzoek 24-10-2017 10/19



Ouderrecht

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin drie leden zitting hebben. Deze oudercommissie is
ingesteld voor het gehele kindercentrum en bevat één ouder afkomstig van de kinderopvang en twee ouders
afkomstig van de buitenschoolse opvang. 

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de leidinggevende, op 24 oktober 2017 
- website www.instituutschreuder.nl, gezien op 1 november 2017
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Randvoorwaarden voorschoolse educatie

Intensieve deelname
Het aantal doelgroepkinderen per groep bedraagt minder dan 50%. De doelgroepkinderen ontvangen iedere week
minimaal 10 uur VVE.

Registratie in EL-VVE
Alle kinderen zijn geregistreerd in EL-VVE. De gegevens uit EL-VVE zijn actueel, en worden minimaal maandelijks
bijgewerkt.

Didactisch, educatief klimaat
Het kinderdagverblijf werkt met het VVE-programma Uk & Puk. De beroepskrachten volgen de ontwikkeling van
de kinderen met behulp van het kindvolgsysteem KIJK! De uitslagen worden geregistreerd en geëvalueerd,
waarop een gedifferentieerd beredeneerd aanbod wordt geboden. De activiteiten worden bijvoorbeeld afgestemd
op de ontwikkelingsgebieden waar kinderen op (dreigen) achter (te) lopen. Hierbij wordt rekening gehouden met
de interesse en intrinsieke motivatie van de kinderen. 

De beroepskrachten zijn bekend met de zorgstructuur. Hierbij krijgen zij ondersteuning van een pedagogisch
coach en de leidinggevende.

Personeel
Medewerkers zijn minimaal startbekwaam en er wordt gewerkt vanuit het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'. De vier
vaste medewerkers bezitten het programmacertificaat Uk & Puk en voldoen aan de taalnorm. 

De vaste invalkracht is in opleiding voor het basiscertificaat VVE, in bezit van de startcertificaat Uk & Puk en
voldoet aan de taalnorm. De vaste invalkracht staat zo veel mogelijk boventallig om alle facetten van het VVE-
programma eigen te maken. 

Er zijn voor de voorschoolgroep twee hbo-geschoolde medewerkers beschikbaar. Er vindt bijscholing plaats, wat
is meegenomen in het jaarlijkse opleidingsplan. In het jaar 2017 vindt dit plaats in de vorm van een studiemiddag
met als thema 'Profiel jonge kind en OWG' en ontvangen de beroepskrachten een opfriscursus Uk & Puk. 

Ouders
Het kinderdagverblijf stimuleert ouders om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van hun kind. Dagelijks is
er de mogelijkheid voor (spel-)inloop, waarbij op woensdag de pedagogisch coach aanwezig is. De pedagogisch
coach is tevens oudercontactfunctionaris, die twee keer per jaar in samenwerking met de basisschool
informatiebijeenkomsten organiseert over VVE en opvoedkundige taken. 

Er vinden inloopochtenden plaats, waarbij ouders tips krijgen hoe zij de ontwikkeling van hun kind thuis kunnen
volgen, in het verlengde van het VVE-programma. Via een digitaal platform 'Schoolenwijk' ontvangen ouders
documenten over het VVE-programma. Bij de afsluiting van een thema betrekken de beroepskrachten de ouders
actief. Dit uit zich bijvoorbeeld in een tentoonstelling van knutselwerken.

Samenwerking met basisschool
De voorschool en basisschool Instituut Schreuder hebben nauw contact met elkaar. De basisschool werkt met het
VVE-programma Kleuterplein. Het kinderdagverblijf stemt eigen thema's hierop af. Behalve dat de
beroepskrachten veel contact hebben met de leerkrachten van de basisschool vindt er structureel overleg plaats. 
Voor alle kinderen die doorstromen naar basisschool Instituut Schreuder vindt er een overgangsgesprek plaats
met de nieuwe leerkracht van het kind. Het niveau van het kind op de vier ontwikkelingsdoelen komt ter sprake.
Dit gebeurt wanneer het kind 3 jaar en 11 maanden oud is. Wanneer er zorgvragen zijn bij een kind, vindt het
gesprek twee maanden eerder plaats met de intern begeleider van de school. Gaat het kind naar een andere
basisschool dan Instituut Schreuder, dan worden de registraties en het overdrachtsformulier meegegeven aan de
ouders. Bij zorgkinderen vindt er een telefonische overdracht plaats.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Observaties tijdens het inspectiebezoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Telefoongesprek met de leidinggevende, op d.d. 2 november 2017 en d.d. 17 november 2017 
- Uitdraai EL-VVE d.d. 27 oktober 2017, aanvulling uitdraai EL-VVE d.d. 17 november 
- Plaatsingslijst per week, week 41 en week 42 
- Afschriften VVE-certificaten, ingezien op de locatie 
- Afschriften kwalificaties taalnorm, ingezien op de locatie 
- Opleidingsplan VVE 2016-17, ontvangen op 31 oktober 2017 
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- Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Schreuder, vastgesteld op 6 oktober 2017
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

Pedagogische praktijk

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.

Voorschoolse educatie indien gesubsidieerd door het college

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten
minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en
de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg voor dat de
beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd
examen van een bij ministeriële regeling aan te wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische
vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-
beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
A. Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over
het verzorgen van voorschoolse educatie. 
Of 
B. De beroepskracht voorschoolse educatie bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek
gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
Met ingang van 1 augustus 2017 geldt uitsluitend voor voorzieningen in gemeenten die behoren tot de G37 en
G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011–2017: 
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. Daarin komt tot uitdrukking op welke wijze de kennis van en de
vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het vroegtijdig bestrijden van achterstanden door
middel van voorschoolse educatie, worden onderhouden.
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende
wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling.

Verklaring omtrent het gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het
college overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
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 vanaf 1 maart 2013.
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee
maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.

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. 
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Veiligheid en gezondheid
 

 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

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. 
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.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

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
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 huiselijk geweld en kindermishandeling

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

Vierogenprincipe

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Binnenspeelruimte

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte
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Ouderrecht
 

Randvoorwaarden voorschoolse educatie
 

 

 

 

 

 

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.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een
oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.

Intensieve deelname

Het gemiddeld aantal uren dat per week per doelgroepkind aan voorschoolse educatie wordt aangeboden
bedraagt: 
- in groepen met 50% of meer doelgroepkinderen: 12 uur; 
- in groepen met minder dan 50% doelgroepkinderen: 10 uur.

Registratie in EL-VVE

De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE.
De houder draagt zorg dat de gegevens van de geregistreerde kinderen in EL-VVE actueel blijven.

Didactisch, educatief klimaat

Op de voorschool wordt met behulp van een door de NJI erkend integraal educatief (VVE-)programma gewerkt,
gericht op het bieden van een gedifferentieerd beredeneerd aanbod.
Er is sprake van een rijke speelleeromgeving die het kind uitnodigt tot ontdekkend spel.
Er is sprake van een pedagogisch-didactisch klimaat dat het voor kinderen mogelijk maakt om zich in ieder geval
te ontwikkelen op de vier doelen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek).
Op de voorschool wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van een kindvolgsysteem.
Op de voorschool is tenminste één medewerker getraind om specifieke (zorg)behoeften van de kinderen te
kunnen signaleren.
Op de voorschool is tenminste één medewerker bekend met de zorgstructuur van de organisatie. Deze
medewerker weet de eerste stappen te zetten wanneer de ontwikkeling van het kind mogelijk achterblijft.

Personeel

Alle vaste beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse
educatie. Dit betekent dat zij in het bezit zijn van het start- en basiscertificaat VVE, zoals beschreven in het 'Profiel
Jonge Kind Voorziening'.
Alle beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse
educatie. Dit betekent dat zij voldoen aan de taalnorm zoals beschreven in het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'. Zij
beschikken voor de mondelinge taalvaardigheid en de leesvaardigheid over niveau B2 (3F) en voor de schriftelijke
taalvaardigheid over niveau B1 (2F).
Alle invalkrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse educatie.
Dit betekent dat zij in het bezit zijn van het start- en basiscertificaat VVE (voor invalkrachten), zoals beschreven
in het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'.
Er is voor iedere voorschoolgroep tenminste één HBO-geschoolde medewerker beschikbaar.
Het groeps- en organisatieprofiel wordt gebruikt als leidraad om de nascholingsbehoefte op de voorschool in beeld
te brengen.

Ouders

Er is een plan opgesteld met voor de voorschool passende ouderactiviteiten.
De ouderactiviteiten worden uitgevoerd.

Samenwerking met basisschool

De voor- en de vroegschool werken vanuit één vastgelegde visie.
Voor alle kinderen die doorstromen van de voorschool naar de basisschool vindt er een overdracht plaats waarbij
in ieder geval de vier doelen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek) aan de
orde komen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het Amsterdams Uniform Voorblad of een gelijksoortig
formulier.
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Bij de doorstroom van de voorschool naar de basisschool vindt er in ieder geval bij de doelgroep- en zorgkinderen
een overdrachtsgesprek plaats.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Stichting Kinderdagverblijf Schreuder
KvK-vestigingsnummer : 000026899892
Website : http://www.instituutschreuder.nl/kinderopvang
Aantal kindplaatsen : 13
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

Gegevens houder
Naam houder : Stichting Kinderdagverblijf Schreuder
Adres houder : Van de Veldestraat 10
Postcde en plaats : 1071 CW  Amsterdam
KvK-nummer : 41206646
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. S. Colenbrander

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 24-10-2017
Opstellen concept inspectierapport : 28-11-2017
Zienswijze houder : 07-12-2017
Vaststellen inspectierapport : 08-12-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 14-12-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 14-12-2017

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.

Zienswijze Stichting Kinderdagverblijf Schreuder 2017 

Wij zijn blij met de positieve uitkomst van het inspectierapport. We werken er iedere dag hard aan om de
kwaliteit op onze locatie te waarborgen en te verbeteren. Samen met het team en onder begeleiding van de
pedagogisch coach zorgen we voor een pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich met veel plezier optimaal
kunnen ontwikkelen. 
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