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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 6 januari 2020 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. Tijdens het inspectiebezoek zijn diverse
documenten ingezien.

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
Per 28 oktober 2019 is de vestiging van het adres Willemsparkweg 148 O verhuisd naar het huidige pand. De
verhuurder van het pand aan de Willemsparkweg wilde het niet meer verhuren voor kinderopvang. Na een
lange zoektocht heeft de organisatie een geschikt pand voor het kinderdagverblijf gevonden. 

Het kinderdagverblijf bestaat uit twee groepen. Er is één babygroep met maximaal negen kinderen in de
leeftijd van 0 tot en met 2 jaar en één peutergroep met maximaal veertien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4
jaar. Aan de locatie zijn zes vaste beroepskrachten verbonden. 

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 hierbij nauw betrokken geweest. Zo is op 23 september 2019
het thema 'verhuizen' gestart. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd om de kinderen goed voor te
bereiden op de verhuizing. Tijdens het inspectiebezoek vertellen de beroepskrachten dat de verhuizing
soepel is verlopen en zij hun weg hebben kunnen vinden in het nieuwe pand. De organisatie blijft plannen en
werkwijzes evalueren ten aanzien van de nieuwe situatie. Zo hebben ze de werkwijze ten aanzien van het
buitenspelen gewijzigd; grensden in het oude pand beide ruimtes aan de tuin, nu kunnen de kinderen van de
babygroep deze bereiken via de peutergroep. Vanuit de peutergroep moet een trap af gelopen worden om
in de tuin de komen.

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

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.

Tijdens het bezoek wordt conform het pedagogisch beleidsplan gehandeld. Aan de organisatie is 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 deskundigheidsbevordering en eens per jaar een studiedag, waarop aandacht besteed wordt aan
pedagogische thema’s en waar ruimte is voor casusbespreking en intervisie.

Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang is de pedagogische praktijk naar aanleiding van
observaties tijdens verzorgingsmomenten en het vrij spel in de babygroepen tijdens het eten op de
peutergroep geobserveerd. 

Bij het kinderdagverblijf wordt gewerkt met een vast team van beroepskrachten. In geval van ziekte,
vakantie of verlof wordt dit onderling opgelost of wordt een vaste invalkracht ingezet waardoor in de groep
voor de kinderen bekende gezichten aanwezig zijn. 

Op de babygroep heerst een aangename sfeer. De kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de
beroepskrachten. De beroepskrachten  zitten bij de kinderen op de grond waardoor zij voor de baby's
makkelijk benaderbaar zijn. De beroepskrachten gaan op een passende manier om met de afhankelijkheid
van de baby's. Zij benoemen veelal hun handelingen. Zo zegt de beroepskracht tegen een kind dat in een
wipper zit:'Zal ik je even wat in je handjes geven?' waarna zij het kind een speeltje geeft. Tegen een kind  dat
zijn eerste wendag heeft zegt ze: 'Hé wat ruik ik, ik ga je even verschonen voordat mama komt. We gaan
even naar de commode, mama komt zo.' Op deze manier weten de kinderen wat hen te wachten staat, wat
bijdraagt aan het gevoel van emotionele veiligheid. Als het kind wordt opgehaald door een ouder vindt er
een uitgebreide informatieoverdracht plaats. 

Bij binnenkomst van de peutergroep zitten de kinderen en leidsters aan tafel en zingen gezamenlijk een
'smakelijk eten'-lied. De beroepskrachten sluiten aan bij de interesses van de kinderen en wat zij vertellen.
De beroepskrachten moedigen gesprekken aan tussen de kinderen door te luisteren, te praten en vragen te
stellen. Beroepskrachten en de kinderen dragen beide bij aan de inhoud en voortgang van de gesprekken.
Als er iets gebeurt, is dit een aanleiding voor een gesprek. Tijdens het bezoek wordt gesproken over de
verbouwing van een huis verderop. Tijdens het eten gaat het luchtalarm af. Vervolgens wordt er met de
kinderen gesproken over het luchtalarm en leggen de beroepskrachten uit wat te doen wanneer het afgaat
en dat het luchtalarm elke eerste maandag van de maand afgaat. Sommige kinderen vertellen dat zij het
thuis niet kunnen horen. Van het luchtalarm gaat het gesprek over op de brandweer en het geluid dat een
brandweerauto maakt. Het is gezellig aan tafel en uit het contact blijkt dat de beroepskrachten de kinderen
goed kennen. Zo weten zij dat de kinderen op wintersport zijn geweest en dat de opa en oma van een kind in
het buitenland wonen. Tijdens het eten wordt aan een kind gevraagd of het zelf zijn broodje wil smeren. Een
van de beroepskrachten vertelt dat kinderen vanaf 3 jaar, of als zij hier eerder aan toe zijn, zelf hun
boterham mogen smeren. 

Uit de observatie blijkt dat er duidelijke afspraken zijn die op een eenduidige wijze gehanteerd worden. Zo
moeten de kinderen voordat zij een boterham pakken dit eerst vragen. Als de kinderen dit vergeten worden
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zij op een vriendelijke manier aan de afspraak herinnerd. Als een kind een mond vol brood heeft, iets vraagt
aan de beroepskracht zegt zij:' Wat zeg je, ik kan je niet verstaan want je hebt je mond vol.' Als een van de
kinderen naar het toilet gaat ziet de beroepskracht erop toe dat het kind de handen wast na toiletgebruik.
Dit zijn voorbeelden hoe de beroepskrachten zorg dragen voor de overdracht van normen en waarden.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Observaties op beide groepen
- Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum Altijd Lente, versie september 2019, reeds in bezit GGD
- Bijlage behorende bij het pedagogisch beleidsplan, reeds in bezit GGD
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Personeel en groepen
Sinds het inspectieonderzoek na aanvraag d.d. 16 september 2019 zijn er geen nieuwe beroepskrachten in
dienst getreden.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De invalkracht die werkzaam is geweest in de onderzochte periode (2 tot en met 6 januari 2020) beschikt
over een geldige verklaring omtrent het gedrag waarmee zij is ingeschreven in het Personenregister
Kinderopvang en is voor aanvang van de werkzaamheden gekoppeld aan de houder. 

Deze beoordeling is gebaseerd op de personen (vaste beroepskrachten en stagiairs) die sinds het laatste
reguliere inspectiebezoek in dienst zijn getreden en de uitzendkrachten die zijn ingezet tussen 2 en 10
december 2019.

Opleidingseisen
In het huidige inspectieonderzoek is op basis van een steekproef beoordeeld dat de beroepskrachten die
werkzaam zijn bij de locatie over een passende beroepskwalificatie beschikken.  De steekproef betreft de
invalkracht die werkzaam is geweest in de onderzochte periode (2 tot en met 6 januari 2020); deze beschikt
over een passende beroepskwalificatie zoals cao Kinderopvang is opgenomen. 

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

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal en de
leeftijd van de kinderen die worden opgevangen.
In de Babygroep worden in de ochtend drie kinderen van 0 jaar en vier kinderen van 1 jaar en in de middag
vier kinderen van 0 jaar en drie kinderen van 1 jaar opgevangen door twee beroepskrachten.
In de peutergroep worden twaalf kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen door twee
beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef blijkt dat ook in de week voorafgaand aan het inspectiebezoek voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal en de leeftijd van de kinderen die zijn opgevangen. 

Dagelijks wordt met twee beroepskrachten geopend en afgesloten. Tevens heeft de houder een
achterwachtregeling ingesteld. Hier zijn de beroepskrachten van op de hoogte. 

Ten tijde van het inspectiebezoek zijn geen stagiairs of beroepskrachten in opleiding verbonden aan de
locatie.

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

Kinderen worden alleen in de eigen stamgroep opgevangen.  In geval van de afname van extra dagen kan dit
alleen wanneer plaats is in de eigen stamgroep. 

Aan het begin en einde van de dag worden de kinderen van beide stamgroepen 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.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de gehele opvang wordt door de beroepskrachten Nederlands gesproken.
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Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Inspectierapport onderzoek na aanvraag d.d. 16 september 2019
- Gesprekken met de beroepskrachten, directeur en pedagogisch coach tijdens het inspectiebezoek
- Roosters beroepskrachten van 2 tot en met 6 januari 2020, ingezien tijdens het inspectiebezoek
- Presentielijsten van de kinderen van 2 tot en met 6 januari 2020, ingezien tijdens het inspectiebezoek
- Afschriften beroepskwalificaties pedagogisch beleidsmedewerker/coaches reeds in bezit GGD
- PersonenRegister Kinderopvang, geraadpleegd op 6 januari 2020
- Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum Altijd Lente, versie september 2019, reeds in bezit GGD
- Bijlage horende bij pedagogisch beleidsplan, reeds in bezit GGD
- Afschrift beroepskwalificatie invalkracht, reeds in bezit GGD
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Inspectie-items
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.

Pedagogische praktijk

• In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een kindercentrum 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.

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
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.

• 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 een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de gecombineerde groep
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wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, 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 totaalaantal 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 aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe 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.

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.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.

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.
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Naam voorziening : Kindercentrum Altijd Lente B.V.

KvK-vestigingsnummer : 000043254349

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 : 06-01-2020

Opstellen concept inspectierapport : 07-01-2020

Zienswijze houder : 17-01-2020

Vaststellen inspectierapport : 17-01-2020

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 24-01-2020

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 24-01-2020

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning

Kindercentrum Altijd Lente B.V. - Jaarlijks onderzoek - 06-01-2020 10/11



Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

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