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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 17 december 2018 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang 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 (de inzet van) het personeel
en de stabiliteitseisen. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld.  De
toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder op 17 januari 2019 ontvangen.

Beschouwing
Organisatie
Stichting Kinderdagverblijf Schreuder exploiteert 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
invalbasis wordt ingezet op de groepen. 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 op het en op de groep van het kinderdagverblijf werkt.

Locatie 
Buitenschoolse opvang instituut Schreuder heeft twee groepen met ieder maximaal twintig kinderen. De groepen
delen de ruimtes met de basisschool. Groep Regenboog heeft de beschikking over de centrale hal en keuken op
de eerste verdieping. Groep Dol-fijn heeft de beschikking over de bibliotheek op de derde verdieping. Het
kinderdagverblijf is gelegen op de begane grond. Hier wordt ook een klein deel van de kinderen opgevangen
tijdens de voorschoolse opvang. 
De buitenschoolse opvang vangt alleen kinderen van basisschool Instituut Schreuder op en verzorgt ook
voorschoolse opvang voor de basisschoolkinderen. 

Het team beschikt over vier vaste beroepskrachten en één vaste invalkracht. Enkele beroepskrachten werken
zowel bij het kinderdagverblijf als bij de buitenschoolse opvang. Invaldiensten worden door beroepskrachten uit
het hele team van het kindercentrum of door de leidinggevende ingevuld. 
De buitenschoolse opvang onderneemt verschillende activiteiten in samenwerking met de basisschool. Zo worden
er judo- en danslessen georganiseerd in de gymzaal.

Op de dag van het inspectiebezoek worden vanwege een calamiteit niet alle kinderen in hun eigen basisgroep
opgevangen. De houder voldoet hiermee niet aan de eis die gesteld wordt aan de opvang in basisgroepen.

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

Pedagogische praktijk
Ten tijde van het inspectiebezoek is aan de hand van observaties het pedagogisch klimaat beoordeeld. Hieruit
blijkt dat er sprake is van verantwoorde dagopvang, waarbij zorg wordt gedragen voor het waarborgen van de
emotionele veiligheid, de mogelijkheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en de
overdracht van waarden en normen. Hierna volgen enkele voorbeelden waarop dit oordeel gebaseerd is.

Alle kinderen verzamelen in groep Regenboog, de centrale hal van de school. Als iedereen van groep Dol-Fijn
aanwezig is, lopen zij met z'n allen naar de groepsruimte die zich op de derde verdieping bevindt. Een
beroepskracht geeft een kind een hand die het nog lastig vindt om de trappen te beklimmen. Het kind glijdt bijna
uit, maar de beroepskracht houdt het kind stevig vast en voorkomt een valpartij. Ze stelt het kind gerust en
complimenteert het kind wanneer hij weer verder de trap oploopt. Deze handelingen dragen bij aan emotionele
veiligheid. 

De middag begint enigszins onrustig. Een beroepskracht probeert voor het eten ieder kind een taak of opdracht te
geven, zoals een boek lezen aan tafel, om de rust terug te laten keren. Tussendoor stelt de beroepskracht hier en
daar een vraag aan de kinderen. De beroepskracht is echter zo druk bezig om de kinderen in de ruimte aan te
sturen, dat een kind vijf keer zijn antwoord op een eerdere vraag herhaalt om gehoord te worden.

Voordat de kinderen beginnen met eten en drinken, steken de beroepskrachten hun hand in de lucht en vragen
hiermee om stilte. Het duurt even voordat het aan tafel stil is. De beroepskracht legt uit dat een juf ziek is en dat
het daarom wat drukker is vandaag op de groep. De beroepskrachten laten vervolgens de kinderen bekers met
drinken doorschuiven naar een ander, wat contact tussen te kinderen uitlokt. De kinderen praten veel met elkaar
aan tafel en met de beroepskrachten. Hieruit blijkt dat zij zich op hun gemak voelen en emotioneel veilig om
ervaringen met de beroepskrachten uit te wisselen. Het wordt alleen wel steeds rumoeriger. De beroepskracht
vraagt daarom om een moment stilte en zegt dat ze het te onrustig vindt in de groep. Hierdoor wordt
het meteen rustiger, wat de sfeer ten goede komt.

In de groep en zo ook tijdens het eten zijn er verschillende regels, zoals dat je maar één keer jam mag kiezen op
je boterham. Een kind lust alleen maar jam en huilt omdat er niets anders is wat hij lust. Een beroepskracht richt
haar aandacht op het kind. Ze vraagt wat er aan de hand is en na het aanhoren van zijn verhaal doet de
beroepskracht enkele suggesties. Het kind gaat akkoord met een boterham zonder beleg en kalmeert.

Na het eten zet een beroepskracht verschillend speelmateriaal klaar op de grond. De kasten
met knutselmaterialen gaan open en de groepsruimte die overdag als bibliotheek fungeert, wordt verbouwd tot
speelruimte. De kinderen komen tot spel en er is ook ruimte voor kinderen om zich even terug te trekken door
het aanwezige 'speelhuisje' (hoogslaper).

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende, op de dag van het inspectiebezoek 
- Observatie: Tussen 15.15 en 15.45 uur, tijdens binnenkomst en het eet-en drinkmoment
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Personeel en groepen

Op de dag van het inspectiebezoek is een vaste beroepskracht ziek. Er is geen beroepskracht uit het eigen team
beschikbaar, aangezien er ook een vaste beroepskracht met verlof is. Ook de leidinggevende zelf werkt op de
groep. Via het uitzendbureau was geen beroepskracht meer beschikbaar. De leidinggevende heeft om die redenen
besloten op de dag van het inspectiebezoek de indeling van de basisgroepen los te laten en de groepen opnieuw in
te delen om aan de beroepskracht-kindratio te voldoen.

Aantal beroepskrachten
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal aanwezige
kinderen. In groep Dol-Fijn worden achttien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten en in groep
Regenboog negen kinderen door één beroepskracht.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De buitenschoolse opvang heeft twee basisgroepen, genaamd Dol-fijn en Regenboog. Beide basisgroepen bestaan
uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen
eindigt. Op woensdag, vrijdag en in de vakanties worden de twee groepen samengevoegd tot een basisgroep van
maximaal twintig kinderen in de groepsruimte van Regenboog. In de kerstvakantie is de buitenschoolse opvang
gesloten. 

Op de dag van het inspectiebezoek stonden er 33 kinderen gepland om te komen. De leidinggevende heeft in
samenspraak met de beroepskrachten besloten om vijf kinderen van Regenboog in Dol-Fijn te plaatsen, één kind
van Dol-fijn in Regenboog te plaatsen en drie kinderen van de bso bij het kinderdagverblijf op te laten vangen.
Nadat de groepen opnieuw zijn ingedeeld, blijkt dat er in totaal 30 kinderen aanwezig waren (inclusief de drie
kinderen die door het kinderdagverblijf worden opgevangen). De eerder gemaakte planning blijft van kracht.
Bij het opvangen van de kinderen in een andere basisgroep hebben de beroepskrachten een bewuste selectie
gemaakt op basis van leeftijd, interesses en groepsdynamiek om de emotionele veiligheid van alle kinderen te
waarborgen. Desondanks vindt de opvang onvoldoende plaats in basisgroepen op de dag van het
inspectiebezoek. De kinderen die zijn opgevangen in de andere basisgroep worden op de dag van het
inspectiebezoek niet in hun eigen basisgroep opgevangen. Opvang in één andere basisgroep is alleen toegestaan
als ouders vooraf schriftelijke toestemming geven voor een specifieke periode.

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

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende, op de dag van het inspectiebezoek 
- Plaatsingslijsten groep Dol-Fijn en Regenboog van 17 december 2018, ontvangen op 17 januari 2019
- Presentielijsten groep Dol-Fijn en Regenboog van 17 december 2018, ontvangen op 17 januari 2019
- E-mail over keuze indeling basisgroepen, ontvangen op 17 januari 2019

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in één basisgroep.
De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b van het
Besluit kwaliteit kinderopvang. Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en
ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep; 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub e sub f Wet kinderopvang; art 18 lid 1 lid 2 lid 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang.)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

Pedagogische praktijk

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder er in ieder geval zorg
voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van
kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van
kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve
vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds
zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden
bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te
onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden
en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in
de maatschappij. 

Aantal beroepskrachten

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b bij het besluit
en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van de
basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, met dien verstande
dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen, op
vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van het aantal minimaal in te zetten
beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met
inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder
geval niet daarvan wordt afgeweken. 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende
inzet niet per week verschilt.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in één basisgroep.
De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b van het
Besluit kwaliteit kinderopvang. Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en
ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep; 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Stichting Kinderdagverblijf Schreuder
KvK-vestigingsnummer : 000026899892
Website :
Aantal kindplaatsen : 40
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

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

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 : 17-12-2018
Opstellen concept inspectierapport : 28-01-2019
Zienswijze houder : 11-02-2019
Vaststellen inspectierapport : 12-02-2019
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 15-02-2019

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 15-02-2019

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 BSO Schreuder 2018

Op 17 december was de inspectie kinderopvang bij ons langs geweest. BSO Schreuder is een kleinschalig BSO
met twee groepen van maximaal 20 kinderen. Wij werken met vaste teamleden die allemaal meer dan 6 jaar
werkzaam zijn bij de BSO. Op maandag 17 december was een van onze leidsters op vakantie wat normaal geen
problemen is. De leidinggevende was in geroosterd om haar plek in te nemen.  Dit leidinggevende wordt vaker
ingezet bij ziekte of vakantie van leidsters. Om 10 uur in de ochtend belde een van de vaste leidsters dat ze
thuis door haar rug was gegaan waardoor ze niet in staat was om te werken. Ze heeft zich ziekgemeld. 

Er was contact opgenomen met een uitzendbureau om te kijken of die personeel beschikbaar hadden. Er waren
geen personeel beschikbaar. Er is en schrijnend te kort aan gediplomeerde leidsters op dit moment waardoor het
uitzendbureau niet in staat zwas op korte termijn personeel te sturen. De BSO had een jaar lang een vacatuur
open voor een parttime leidster zonder enige reactie. In het huidige klimaat is het bijna onmogelijk om aan
parttime personeel te komen. Dit was een rampscenario voor ons omdat wij geen andere leidsters beschikbaar
hadden vanuit het eigen team. Na een snelle telling zagen wij dat er 33 kinderen verwacht waren en dat er drie
BSO-leidsters aanwezig zouden zijn in plaats van vier. 

Bij het KDV waren er 4 kinderen aanwezig in de middag. Wij konden dus drie kinderen overplaatsen naar het KDV
en voldoen aan de BKR.  Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen en om te voldoen aan de BKR hebben
wij besloten om opvang in eigen stamgroep los te laten en een aantal kinderen eenmalig over te plaatsen naar
een andere groep. 

Wij hebben uitgebreid gekeken naar de lijsten en met elkaar besproken welke kinderen we zouden verplaatsen.
We hebben drie kinderen naar het kinderdagverblijf gebracht. Dat was een vriendengroep waarvan een kind een
broertje bij het kinderdagverblijf had. Wij wilden het vrienden groepje niet splitsen. Zo doende kon het broer en
zus met elkaar spelen zoals ze dat vaker doen bij het buitenspelen en was het vrienden groepje ook nog bij
elkaar gebleven. Met deze maatregel konden wij de emotionele veiligheid van alle kinderen KDV en BSO
waarborgen en kon het speelplezier van iedereen gewaarborgd blijven. 

Van de Regenboog hebben wij vijf kinderen meegenomen naar de Dol-fijn. Dat waren kinderen die we zo wie zo
bezig waren over te plaatsen van groep om de rust bij beide groepen te waarborgen, om ervoor te zorgen dat
kinderen voldoende speelkameraadjes hadden in hun groep en op de dag van de inspectie om de emotionele
veiligheid van de kinderen te waarborgen. Met ingang van januari 2019 zijn vier van de vijf kinderen
overgeplaatst van Regenboog naar Dol-fijn.  Veiligheid gaat boven alles. We hebben met de kinderen besproken
en hun hun mening gevraagd. Ze vonden het juist leuk. Kinderen vragen vaker of ze bij de andere groep mogen
spelen. Wij hanteren een opendeur beleid waardoor het mogelijk is om kinderen te laten spelen in een andere
groep als er te weinig vriendjes aanwezig zijn op een bepaalde dag of als ze deel willen nemen aan een activiteit
die plaatsvindt in een andere ruimte. Dit doen we normaal gesproken na het brood moment. Uiteindelijk hadden
we 30 kinderen (niet de verwachte 33) in het Kindcentrum. Er waren twee zieke kinderen en een kind die een
speelafspraak had. We hebben besloten om ons plan zoals met de leidsters en kinderen besproken was te
hanteren om onrust te voorkomen. 

BSO Schreuder is ervan bewust dat als wij van tevoren toestemming hadden gevraagd aan een aantal ouders en
ze het toestemmingsformulier hadden ondertekend dat het geen probleem was geweest maar omdat dit pas
laat op de ochtend afspeelde was het niet mogelijk om dit te regelen.

BSO Schreuder is heel kleinschalig. Wij bieden alleen opvang aan kinderen van basisschool instituut Schreuder.
 Wij werken met een vaste groep leidsters die de kinderen dagelijks zien en soms kennen vanuit hun tijd bij het
KDV.  Wij zetten ons dagelijks in om de sociaal, emotioneel en fysiek veiligheid te kunnen garanderen. Dit was
een ongewone situatie die wij naar ons gevoel naar tevredenheid van alle betrokkenen (kinderen, ouders en
teamleden) heb kunnen oplossen. 
Er was voor ons geen andere mogelijkheid. De volgende stap zou zijn geweest ouders bellen om hun kinderen
op te halen wat niet wenselijk is en niet nodig was omdat er uiteindelijk 30 kinderen aanwezig waren op 3
leidsters.  
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