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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Kindercentrum Altijd Lente B.V. heeft op 10 juli 2019 een aanvraag voor de exploitatie van Kindercentrum
Altijd Lente B.V. ingediend.

Wegens de verbouwing van het pand heeft de houder op 3 september 2019 het onderzoek na aanvraag tot
18 oktober 2019 opgeschort.

Op 16 september 2019 is op grond van artikel 1.62, eerste lid van de Wet kinderopvang een onderzoek na
aanvraag uitgevoerd. In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de vestiging redelijkerwijs aan de
kwaliteitseisen zoals genoemd in de wet- en regelgeving zal gaan voldoen. De praktijk is in dit onderzoek
niet beoordeeld.

Beschouwing
Organisatie
Kindercentrum Altijd Lente B.V. heeft twee vestigingen en is sinds 1 juli 2018 onderdeel van
Kinderdagopvang Bloem B.V., een kleinschalige kinderopvangorganisatie. Dit heeft niet geleid tot een
wijziging van rechtspersoon, de handelsnaam is nog steeds Kindercentrum Altijd Lente B.V. Ook zijn er geen
veranderingen in het pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid aangebracht. De
organisatie zet zich in voor kwaliteit en heeft een duidelijke visie op kinderopvang. De organisatie heeft een
externe vertrouwenspersoon voor het personeel aangesteld. De operationeel directeur is
klachtencoördinator voor interne klachten.

Op de kinderdagverblijven wordt op verschillende niveaus leiding gegeven. Er is een algemeen directeur,
een pedagogisch directeur die de functie van pedagogisch beleidsmedewerker voor de locaties vervult, een
operationeel manager en een pedagogisch coach.

Locatie
Op 10 juli 2019 is een aanvraag tot exploitatie voor Kindercentrum Altijd Lente B.V. gedaan. Dit betrof een
verhuizing van de huidige, gelijknamige vestiging op het adres Willemsparkweg 148 O. De verhuurder van dit
pand wil het niet meer verhuren voor kinderopvang. Na een lange zoektocht heeft de organisatie een
geschikt pand voor het kinderdagverblijf gevonden. 

De beroepskrachten en kinderen verhuizen mee. De locatie aan de Willemsparkweg 148 O zal worden
uitgeschreven. De leeftijdsopbouw en grootte van de groepen zal gelijk blijven. Er zal één babygroep waarin
maximaal negen kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 2 jaar worden opgevangen en één peutergroep met
maximaal veertien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar worden geëxploiteerd. 

Het pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en gezondheidsbeleid blijven grotendeels hetzelfde. Deze
plannen zijn reeds aangepast aan de nieuwe situatie en zullen met de beroepskrachten geëvalueerd, en
waar nodig aangepast worden. Ook het meubilair en speelmateriaal verhuizen mee. 

De houder heeft een duidelijke visie op verantwoorde kinderopvang. Dit blijkt ook uit het plan dat de
organisatie voor de verhuizing heeft opgesteld. De organisatie is zich ervan bewust welk effect de verhuizing
op de kinderen en ouders kan hebben. Zij zijn en worden hierbij nauw betrokken. Op 23 september 2019 zal
het thema 'verhuizen' gestart worden op de huidige locatie. Er zullen diverse activiteiten georganiseerd
worden om de kinderen goed voor te bereiden op de verhuizing. Voor ouders zal op de nieuwe locatie voor
de opening een borrel worden georganiseerd.

Advies aan college van B&W
Uit het onderzoek is gebleken dat de vestiging redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die in
de Wet kinderopvang aan een kindercentrum zijn gesteld. De toezichthouder adviseert om - mits aan
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overige wet- en regelgeving is voldaan - de exploitatie van de voorziening vanaf 28 oktober 2019 toe te
staan en dit op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kindercentrum Altijd Lente B.V. - Onderzoek na aanvraag - 16-09-2019 4/21



Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie

Registratie
Het kindercentrum zal niet in exploitatie worden genomen voordat een onderzoek, waaruit blijkt dat de
exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels, heeft
plaatsgevonden.

Administratie
Kinderopvang zal geschieden op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van het
kindercentrum en de ouder.

De administratie van de houder bevat o.a. een overzicht van de personen die op grond van artikel 1.50,
derde lid, van de wet over een verklaring omtrent het gedrag moeten beschikken en een afschrift van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Aanvraagformulier exploitatie d.d. 10 juli 2019
- Gesprek met de directeur, operationeel manager en pedagogisch coach op 16 september 2019
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de organisatie Altijd Lente is een pedagogisch beleidsplan opgesteld dat bestaat uit drie
hoofdstukken: visie en doelstellingen, het werkplan en het ouderbeleid. Daarnaast zijn er diverse bijlagen (A
tot en met T) die horen bij het pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleidsplan wordt ingegaan op
de voor beide locaties specifieke punten. Het pedagogisch beleidsplan bevat een zeer concrete beschrijving
van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang met concrete
voorbeelden.

In eerdere onderzoeken bij de andere locaties van de houder is het beleid op inhoud volledig als voldoende
beoordeeld en om deze rede is deze in het huidige onderzoek niet volledig beoordeeld. 

In het gesprek met de directeur, de operationeel manager en de pedagogisch coach komt naar voren dat
het beleidsplan zo goed als hetzelfde blijft als dat van de huidige locatie (Willemsparkweg 148 O). Het adres
Willemsparkweg 148 O is in het gehele plan vervangen door Johannes Verhulststraat. 

In het pedagogisch beleidsplan is beschreven dat er twee stamgroepen zijn: een babygroep waarin
maximaal negen kinderen en een peutergroep waarin maximaal veertien kinderen zullen worden
opgevangen. In Bijlage T zijn de tijden waarop mogelijk wordt afgeweken van de beroepskracht-kindratio
beschreven.

Enkele locatiespecifieke punten zijn reeds aangepast zoals bijvoorbeeld de indeling van het
kinderdagverblijf. Zo zal deze locatie bijvoorbeeld de beschikking hebben over een speelhal waar een
activiteit gedaan kan worden. In Bijlage B is concreet de organisatie van de activiteiten buiten de
stamgroepsruimte beschreven, zoals het spelen in de speelhal, in de buitenruimte of bij het maken een
uitstapje. Een wijziging die zal plaatsvinden is dat de buitenruimte niet meer zal grenzen aan de babygroep.
De babygroep kan de buitenruimte bereiken via de speelhal en de peutergroep. Samen met de
medewerker zal voorafgaand aan exploitatie een werkwijze worden opgesteld met het naar buiten gaan van
de baby's. Na exploitatie zal deze werkwijze met de medewerkers worden geëvalueerd en waar nodig
worden aangepast.

Handelen conform pedagogisch beleidsplan
De beroepskrachten die zullen werken op de locatie werken reeds bij de andere locatie en zijn bekend met
het pedagogisch beleidsplan. Daarnaast is aan de organisatie een pedagogisch coach verbonden die de
beroepskrachten coacht ten aanzien van het pedagogisch handelen. 
Naast de persoonlijke coaching van medewerkers leidt de pedagogisch coach drie à vier keer per jaar
deskundigheidsbevorderingen en eens per jaar een studiedag, waarop aandacht besteed wordt aan
pedagogische thema’s en waar ruimte is voor casusbespreking en intervisie.

Verhuizing
De organisatie heeft een 'werkinstructie verhuizing' opgesteld, waarin is vastgelegd dat de organisatie het
belangrijk vindt om de kinderen goed voor te bereiden op de verhuizing en hoe hier concreet invulling aan
wordt gegeven. In de werkinstructie staat dat in de week van 23 september zal worden gestart met het
thema 'verhuizen' en met betrekking tot dit thema zijn activiteiten (een verhuiskalender, het zingen van
verhuisliedjes, het lezen van boeken over verhuizen, samen speelgoed in- en uitpakken, het maken van
schilderijen voor en het bekijken van foto's van de nieuwe locatie en eventueel een uitstapje
ernaartoe) daarin opgenomen. Tevens worden aparte 3-plus-activiteiten beschreven.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum Altijd Lente, versie september 2019, ontvangen op 9 september
2019 
- Bijlage horende bij pedagogisch beleidsplan, ontvangen op 17 september 2019
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- Werkinstructie verhuizen, ontvangen op 9 september 2019
- Gesprek met directeur, operationeel manager en pedagogisch coach op 16 september 2019

Kindercentrum Altijd Lente B.V. - Onderzoek na aanvraag - 16-09-2019 7/21



Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De locatie zal onderdeel zijn van Kindercentrum Altijd Lente B.V. De houder beschikt over een geldige
verklaring omtrent het gedrag en de bestuurder is ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister
kinderopvang (hierna PRK). 

Kindercentrum Altijd Lente B.V. heeft als beleid dat personen voorafgaand aan de werkzaamheden staan
ingeschreven in het PRK en zijn gekoppeld aan de houder.

Bij de locatie zullen zes vaste beroepskrachten werken. Deze personen zijn reeds in dienst bij de houder
en werken bij het kinderdagverblijf aan de Willemsparkweg 148 O. Deze beroepskrachten zijn ingeschreven
in het PRK en zijn daarin gekoppeld aan de houder.
Ook de directieleden, de operationeel manager en de pedagogisch coach zijn ingeschreven in het PRK en zijn
gekoppeld aan de houder.

Redelijkerwijs zal worden voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de verklaring omtrent het
gedrag en het PRK.

Opleidingseisen
De beroepskrachten die zullen werken bij het kindercentrum zijn reeds in dienst bij de houder en werken
bij het kinderdagverblijf aan de Willemsparkweg 148 O. In het huidige inspectieonderzoek is op basis van een
steekproef beoordeeld dat deze personen beschikken over een passende beroepskwalificatie. Deze
steekproef betreft de beroepskracht die na het jaarlijks inspectieonderzoek van de locatie Willemsparkweg
148 O van 16 februari 2018 nieuwe in dienst is getreden. 

Ook de pedagogisch beleidsmedewerker en coach zijn in het bezit over een passende opleiding voor de
werkzaamheden.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Het kinderdagverblijf zal bestaan uit twee stamgroepen:
- Babygroep waarin maximaal negen kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar zullen worden opgevangen. Bij
een volledige bezetting zullen afhankelijk van de leeftijden van de kinderen, dagelijks twee of drie
beroepskrachten worden ingezet.
- Peutergroep waarin dagelijks maximaal veertien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar zullen worden
opgevangen. Bij een volledige bezetting zullen hier dagelijks twee beroepskrachten worden ingezet.

Het beleid van de houder schrijft voor dat conform de vereiste beroepskracht-kindratio, voldoende
beroepskrachten worden ingezet. Uit de afgelopen vijf jaarlijks inspectieonderzoeken van beide locaties,
blijkt ook dat is voldaan aan de vereiste beroepskracht-kindratio. In het pedagogisch werkplan zijn de tijden
waarop kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio beschreven. Uit het afgelopen jaarlijks
onderzoek van de locatie Willemsparkweg 148 O  blijkt dat er enkel is afgeweken op de tijden zoals
beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Redelijkerwijs zal bij de verhuizing aan de gestelde voorwaarden
worden voldaan. 

Het beleid is dat er dagelijks met twee beroepskrachten groepend en afgesloten wordt. Tevens heeft de
houder een achterwachtregeling ingesteld. 

Bij start van de exploitatie bij de nieuwe locatie zullen er geen stagiairs werken.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Op het kinderdagverblijf worden een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach ingezet. In
het pedagogisch beleidsplan is beschreven wat de taken van deze personen zijn en op welke wijze de uren
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zijn verdeeld. Zo is de pedagogisch beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het schrijven, aanpassen en
implementeren van het pedagogisch beleid. De pedagogisch coach is per groep wekelijks gemiddeld 1 uur
aanwezig om te observeren. Naar aanleiding van deze observaties heeft zij met alle medewerkers
individuele gesprekken over de manier van werken. Er word onderzocht of er volgens de richtlijnen en het
beleid gewerkt wordt. Naast de persoonlijke coaching van medewerkers, leidt de pedagogisch coach drie à
vier keer per jaar deskundigheidsbevorderingen en eens per jaar een studiedag, waarop aandacht besteed
wordt aan pedagogische thema’s en waar ruimte is voor casusbespreking en intervisie.

Momenteel wordt gedeeltelijk aan de voorwaarde voldaan. Omdat het aantal uren nog niet is verdeeld over
de verschillende kindercentra en zodoende nog niet door ouders en beroepskrachten is in te zien, is de
voorwaarde niet beoordeeld. De houder heeft hiervoor nog tot het einde van 2019 de tijd.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kindercentrum zal bestaan uit twee stamgroepen. In de babygroep zullen maximaal negen kinderen in
de leeftijd van 0 tot 2 jaar worden opgevangen en in de peutergroep maximaal veertien kinderen in de
leeftijd van 2 tot en met 4 jaar. 

Kinderen zullen bij extra dagen als er plaats is enkel in de eigen stamgroep worden opgevangen, niet in een
andere stamgroep.
 
Aan het begin en einde van de dag zullen de kinderen van beide stamgroepen worden opgevangen in de
groepsruimte van de baby's. De aard en organisatie van de activiteiten waarbij de kinderen de stamgroep of
stamgroepsruimte kunnen verlaten wordt concreet beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

Aan beide groepen zijn drie vaste beroepskrachten verbonden. Het beleid van de organisatie is dat er twee
vaste beroepskrachten aan de kinderen van 0 jaar worden toegewezen en drie vaste beroepskrachten aan
kinderen vanaf 1 jaar. De beroepskrachten mogen niet gelijktijdig met vakantie, Daarnaast worden de
beroepskrachten bij ziekte, vakantie, of verlof van vaste beroepskrachten gevraagd om extra dagen te
werken. Tevens wordt er gewerkt met vaste invalkrachten. Op deze manier wordt er redelijkerwijs zorg
voor gedragen dat de stabiliteit op de locatie gewaarborgd is. 

Na de verhuizing zullen de vaste beroepskrachten per stamgroep en de mentoren van de kinderen niet
worden gewijzigd.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal zal als voertaal worden gebruikt.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Landelijkregisterkinderopvang.nl, geraadpleegd op 16 september 2019
- Gesprek met directeur, operationeel manager en pedagogisch coach op 16 september 2019
- Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum Altijd Lente, versie september 2019, ontvangen op 9 september
2019 
- Bijlage horende bij pedagogisch beleidsplan, ontvangen op 17 september 2019
- PersonenRegister Kinderopvang, geraadpleegd op 16 september 2019
- Afschrift beroepskwalificatie nieuwe medewerker, ontvangen op 9 september 2019
- Rapport jaarlijks inspectieonderzoek d.d 16 februari 2019
- Afschriften beroepskwalificaties pedagogisch beleidsmedewerker/coachers, reeds in bezit GGD
- Document pedagogisch medewerkers locatie Willemsparkweg 148 > Johannes Verhulststraat 134,
ontvangen op 9 september 2019
- Rapporten jaarlijks inspectieonderzoeken Kindercentrum Altijd Lente B.V. Willemssparkweg 148 O en 211
H van 2013 tot en met 2019
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor de organisatie Altijd Lente is een veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld. In het veiligheids- en
gezondheidsbeleid worden de belangrijkste grote risico's en de bijbehorende maatregelen om deze risico's
te beperken beschreven. Daarnaast wordt in het beleidsplan verwezen naar diverse protocollen,
bijvoorbeeld met betrekking tot brand, hygiëne en het naar buiten gaan. Het veiligheids- en
gezondheidsbeleid bevat tevens maatregelen voor het geval risico's zich voordoen. 

Dit onderzoek heeft zich met name gericht op het actueel houden van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. De organisatie heeft dit beleid al aangepast aan de nieuwe locatie. In het gesprek wordt
vermeld dat het overgrote deel niet aangepast hoeft te worden aangezien dit vaste risico's betreft en al het
meubilair zal meeverhuizen. Op enkele punten is het veiligheids- en gezondheidsbeleid aangepast,
bijvoorbeeld met betrekking tot het vierogenprincipe, het brandprotocol en gezien het feit dat de nieuwe
locatie een buitenruimte heeft die voor beide groepen via de trap bij de peutergroep te bereiken is. De
risico's die deze trap met zich meebrengt zijn reeds ingeschat en hiervoor zijn passende afspraken
vastgelegd.

De beroepskrachten die zullen werken bij de locatie, zijn reeds werkzaam bij de organisatie en zijn bekend
met het organisatiebrede beleid. 
Na de verbouwing (en voor opening) zal de risico-inventarisatie samen met de beroepskrachten worden
doorlopen, zullen de locatiespecifieke risico's worden besproken en zal het beleid waar nodig worden
aangepast. Ook na de opening eind oktober, begin november zal het veiligheids- en gezondheidsbeleid met
de beroepskrachten worden geëvalueerd en indien nodig worden aangepast. Op deze manier wordt er zorg
voor gedragen dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu
proces is van het vormen, implementeren, evalueren en actualiseren van beleid.

Het nieuwe pand zal voorzien zijn van mechanische ventilatie. Bij de start zullen in de verschillende ruimtes
extra metingen plaatsvinden om te controleren of de mechanische ventilatie naar behoren werkt of dat het
ventilatiegedrag moet worden aangepast. In de slaapkamers zijn bijvoorbeeld geen ramen die geopend
kunnen worden. 

Over kleine risico’s staat beschreven dat verschillende risico’s aanvaard worden, maar dat om kinderen
hiermee te leren omgaan afspraken worden gemaakt: deze worden concreet beschreven in de bijhorende
bijlage B, waarnaar wordt verwezen. Hierin is bijvoorbeeld met betrekking tot de trap beschreven dat de
kinderen worden gestimuleerd de leuning vast te houden. 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt concreet beschreven hoe het veiligheids- en
gezondheidsbeleid onder de aandacht wordt gebracht bij medewerkers, de oudercommissie en ouders.

Dagelijks wordt er door twee beroepskrachten geopend en afgesloten. In het veiligheids- en
gezondheidsbeleid is de achterwachtregeling concreet beschreven.

EHBO
Het beleid van de organisatie is dat alle vaste medewerkers gekwalificeerd zijn voor het verlenen van eerste
hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die is besproken en vastgesteld
in een werkoverleg in november 2018. Ten tijde van het inspectieonderzoek van de locatie Willemsparkweg
211 H is de inhoud van de meldcode voldoende. 

De beroepskrachten die zullen werken bij deze locatie zijn reeds werkzaam bij de organisatie en zijn bekend
met het beleid. De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door deze minimaal een
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keer per jaar te bespreken in een werkoverleg en vaker als er wijzigingen zijn.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprek met directeur, operationeel manager en pedagogisch coach op 16 september 2019
- Afschrift EHBO-certificaat nieuwe medewerker, ontvangen op 9 september 2019
- Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling 2018, versie 2.0 reeds in bezit GGD
- Privacyreglement kindercentrum Altijd Lente, reeds in bezit GGD
- Jaarlijks inspectieonderzoek Kindercentrum Altijd Lente B.V. d.d. 12 maart 2019 (Willemsparkweg 211 H)
- Beleid veiligheid- en gezondheid, versie september 2019, ontvangen op 9 september 2019
- Beleid veiligheid en gezondheid, versie september 2019, ontvangen op 24 september 2019
- Protocol wiegendoodpreventie, versie nov 2017, ontvangen op 17 september 2019
- Protocol warme dagen, versie september 2019, ontvangen op 17 september 2019
- Protocol naar buiten 2019, ontvangen op 17 september 2019
- Hygiëne 2016, ontvangen op 17 september 2019
- Brandprotocol, september 2019, ontvangen op 17 september 2019
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenspeelruimte
De locatie zal gevestigd worden op de bel-etage op het adres Johannes Verhulststraat 134 H. Ten tijde van
het huidige onderzoek wordt het pand verbouwd. Begin oktober zal de vloer worden gelegd en half oktober
zal de keuken worden geplaatst. In de week van 21 oktober zullen de laatste aanpassingen gedaan worden,
zoals het plaatsen van de plankjes, de vingerstrips, traphekjes enz. Op 24 en 25 oktober 2019 zal de oude
vestiging gesloten zijn en zal alles worden verhuisd naar het nieuwe pand. Op 28 oktober 2019 zal het pand
gereed zijn voor gebruik. 

De groepsruimte van de peuters heeft een oppervlakte van 50,8 m² dit is voldoende voor de opvang van
veertien kinderen.
De groepsruimte van de baby's heeft een oppervlakte 33,7 m² dit is voldoende voor de opvang van negen
kinderen.

De groepsruimtes zullen elk de beschikking hebben over een keuken en een verschoonmeubel met wasbak.
De peutergroep heeft daarnaast de beschikking over een sanitaire ruimte waar twee kindertoiletten zijn.
Ten tijde van het inspectiebezoek zijn de ruimtes nog niet ingericht. De huidige locatie is passend en in
overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de kinderen die daar worden opgevangen, ingericht. Zo
heeft de babygroep onder andere een knuffelhoek, een spiegel waar de kinderen zich aan kunnen optrekken
en een hoge box. De peutergroep is ingericht met verschillende speelhoeken, waaronder een atelier, banken
en een huishoek. Er is divers materiaal, zoals boeken, spelletje en klei. Het materiaal van de oude locatie zal
verhuizen naar deze locatie en te verwachten valt dat ook deze locatie passend zal worden ingericht. 

Slaapruimte
Beide groepen zullen de beschikking hebben over een eigen slaapruimte. In de peuterslaapkamer zullen
veertien bedden geplaatst worden en in de babyslaapkamer negen.

Buitenspeelruimte
Het kinderdagverblijf zal gebruikmaken van een aangrenzende buitenspeelruimte met een oppervlakte van
73,1 m², wat voldoende is voor de opvang van de 23 kinderen die de houder op deze locatie wil gaan
opvangen. De buitenruimte is via de peutergroep te bereiken. Hiervoor moet een trap naar beneden
worden genomen. De operationeel manager laat weten dat deze trap vóór exploitatie zal worden vernieuwd
met een trap die minder steil is zodat de buitenruimte toegankelijker is voor de kinderen.  

Voor de babygroep is de buitenruimte bereikbaar via de hal en de groepsruimte van de peuters. De
organisatie is nog bezig met het opstellen van een plan van aanpak voor het bereiken van de
buitenspeelruimte door de babygroep. Dit zal samen met de beroepskrachten voor aanvang van de
exploitatie worden opgesteld.

De buitenruimte is ingericht met een kunstgrasveld. Er zullen nog aanpassingen gedaan worden aan de tuin,
zoals nieuwe bestrating. Deze zullen eind september, begin oktober gerealiseerd worden. 

Daarnaast zal de buitenruimte worden ingericht met een zandbak, picknicktafels en een moestuin. Het
buitenspeelmateriaal van de locatie Willemsparkweg 148 O zal meeverhuizen. Dit zijn onder andere fietsen,
skippyballen en zandbakmateriaal. In de zomer kan gebruik worden gemaakt van parasols of
schaduwdoeken. De operationeel manager laat weten dat er ook regelmatig speelgoed, bijvoorbeeld
schildersezels, van binnen naar buiten wordt meegenomen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprek met directeur, operationeel manager en pedagogisch coach op 16 september 2019
- Bezoek aan de Willemsparkweg 148 H op 16 september 2019
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- Omgevingsvergunning met behoud van bestemming tot kindercentrum, d.d. 24 april 2019, ontvangen op
16 juli 2019
- Omgevingsvergunning brandveilig gebruik d.d. 11 juni 2019, ontvangen op 16 juli 2019
- Plattegrond OLO-nummer 4248889, d.d. 6 februari 2019 gewijzigd op 1 maart 2019, ontvangen op 9
september 2019
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Ouderrecht

Informatie
De houder zal ouders informeren over alle vereiste onderwerpen door middel van de website,
intakegesprekken, nieuwsbrieven, het pedagogisch beleidsplan en het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Op de website zal, net als bij andere vestigingen, een link worden geplaatst naar het
inspectierapport. 

De ouders zijn voor de zomer op de hoogte gebracht van de verhuizing naar de nieuwe locatie. Tevens zijn er
twee bijeenkomsten georganiseerd waarop ouders hun vragen hebben kunnen stellen. Vanaf begin
september 2019 is de organisatie gestart met wekelijkse nieuwsberichten over de vorderingen met
betrekking tot de nieuwe locatie. De oudercommissie is nauw betrokken bij het proces. Tevens zal op de
dag vóór de opening op de nieuwe locatie een borrel voor ouders worden georganiseerd. 

Klachten en geschillen
De houder heeft een klachtenregeling voor ouders ingesteld. Deze voldoet aan de daaraan gestelde
eisen. Bij de intake ontvangen de ouders een print van het klachtenreglement en de inhoud wordt mondeling
besproken. Tevens zal de klachtenregeling op de website worden geplaatst.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- E-mailbericht directeur en operationeel manager, ontvangen op 11 september 2019
- www.altijdlente.nl, geraadpleegd op 16 september 2019
- Gesprek met directeur, operationeel manager en pedagogisch coach op 16 september 2019
- Intern klachtenreglement, Altijd Lente, ontvangen op 19 september 2019
- E-mailbericht operationeel manager, ontvangen op 19 september 2019
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Registratie

• Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden,
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor
gestelde regels.

Administratie

• Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een
kindercentrum en de ouder.

• De administratie van een kindercentrum is zodanig ingericht dat op verzoek van de toezichthouder
tijdig de gegevens kunnen worden verstrekt die voor naleving van bij en krachtens hoofdstuk 1, afdeling
3, paragrafen 2 en 3 van de Wet kinderopvang gegeven voorschriften van belang zijn. De administratie
bevat de volgende gegevens:
- een overzicht van alle personen die op grond van artikel 1.50, derde lid, van de wet over een verklaring
omtrent het gedrag moeten beschikken, vermeldende in ieder geval naam, burgerservicenummer,
geboortedatum, en voor wat betreft de bij het kindercentrum werkzame beroepskrachten eveneens
de behaalde diploma’s en getuigschriften; 
- een afschrift van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 4 van het Besluit kwaliteit
kinderopvang;
- een overzicht van de omvang en de samenstelling van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.58 van
de wet;
- een afschrift van het reglement van de oudercommissie, bedoeld in artikel 1.59 van de wet;
- een overzicht van alle ingeschreven kinderen, vermeldende per kind: naam, geboortedatum, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en het adres en telefoonnummer van de ouders.

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid

• Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale
omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige
kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan
de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten dat op
grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat
de afwijkende inzet niet per week verschilt.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de
organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

• In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: a. de houder of voorgenomen houder van een
kindercentrum; b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen; c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel
tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; d. de personen die uit hoofde van hun functie
toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; e. de
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personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun
hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen
zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. Voor zover het natuurlijke personen betreft is
eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven in het personenregister
kinderopvang.

• De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van de
wet genoemde personen inclusief hemzelf.

• Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het personenregister
kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

• Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

• De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat: 
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het Besluit
kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaal aantal minimaal op of, indien de activiteit buiten
het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten opzichte van
de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten
kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.

• Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.

• Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal
aanwezige kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 van het Besluit kwaliteit
kinderopvang er toe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens
een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het
kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. 
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.

• Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 van het Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt ingezet,
is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het kindercentrum
aanwezig.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

• De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

• Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één stamgroep.
De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a van het
Besluit kwaliteit kinderopvang. 

• De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.

• Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er
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vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt
dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één
jaar.

• Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er
vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt
dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.

• Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
• Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en

bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders
aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

• De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal
of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden
gebruikt. (art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst van
de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder
van het kindercentrum vastgestelde gedragscode.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid

• De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.

• De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid
schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig
actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het
kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder
van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang
van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt
ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; - de
voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - het risico op
grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde
deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op
grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het
risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid
van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote
gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag. 

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder
van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de
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evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de
wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-kindratio
of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de
beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.

• De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten
minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

• De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en
die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. De door
de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het personeel
met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen of
sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van het
stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de
beslissing over het al dan niet doen van een melding; 
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis
en vaardigheden van personeel vereisen; 
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.

• Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste
de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader , bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
e. het beslissen over: 
- het doen van een melding, en 
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.

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

Accommodatie
Eisen aan ruimtes

• De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen,
zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.

• Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum beschikt
over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Passend voor
spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan
de groepen van het kindercentrum toebedeeld.

• Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het
kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.

• Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
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Ouderrecht
Informatie

• De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te
voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.

• De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het
zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats.
Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een
voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

• De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie
voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.

• De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder
beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede
de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.

Klachten en geschillen

• De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.

• De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
van een kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

• De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en wijzigingen
daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt overeenkomstig deze
klachtenregeling.
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Naam voorziening : Kindercentrum Altijd Lente B.V.

KvK-vestigingsnummer : 000000000000

Website : http://www.altijdlente.nl

Aantal kindplaatsen : 23

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Kindercentrum Altijd Lente B.V.

Adres houder : Willemsparkweg 211

postcode en plaats : 1071 HC Amsterdam

KvK-nummer : 33261921

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. P. Neefjes, MSc

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 16-09-2019

Opstellen concept inspectierapport : 23-09-2019

Zienswijze houder : 25-09-2019

Vaststellen inspectierapport : 25-09-2019

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 25-09-2019

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 25-09-2019

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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