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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 24 november 2017 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

De locatie is in exploitatie vanaf 4 september 2017. Omdat voor deze locatie nog geen risicoprofiel is opgesteld is
een volledig onderzoek op alle domeinen uitgevoerd. 

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 29 november 2017.

Beschouwing
Organisatie 
Kinderdagverblijf Nella Della is een eenmanszaak van mevrouw Songül Akgün. De houder exploiteert ook een
andere locatie: buitenschoolse opvang Nella Della. 
Binnen de organisatie is de houder verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de aansturing van de
beroepskrachten en zij is klachtencoördinator en vertrouwenspersoon. Sinds het kinderdagverblijf is geopend
heeft zij voor de BSO een assistent-leidinggevende aangesteld, zodat zij meer tijd heeft zich te richten op het
nieuw opgestarte kinderdagverblijf. 

De houder heeft een externe adviseur aangesteld om haar te ondersteunen bij het opstellen van beleid en het
toezien op de uitvoering ervan. Met de adviseur is een overeenkomst voor één jaar aangegaan. De adviseur
organiseert onder meer trainingen voor het personeel en voert twee keer per jaar een ‘interne controle’ uit,
waarin zij controleert of er wordt voldaan aan de wettelijke eisen. Daarnaast zijn er advies-uren die de houder
zelf kan indelen beschikbaar. 
De houder is daarnaast zelf dagelijks boventallig aanwezig bij de BSO en het kinderdagverblijf om toe te zien op
de uitvoering van het beleid en ter ondersteuning van de beroepskrachten. De houder heeft geen ervaring met het
leidinggeven aan een kinderdagverblijf, maar is gemotiveerd om te voldoen aan wet- en regelgeving en goede
kwaliteit te bieden. 

Er bestaan wel zorgen over de organisatiestructuur. Het is van belang dat de houder er op lange termijn voor
zorgt dat er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen en dat zij op de hoogte blijft van veranderingen hierin.
Momenteel is dit redelijkerwijs gewaarborgd, mede door de mate van ondersteuning door de adviseur en de wijze
waarop in het beleid van de houder is vastgelegd hoe gezorgd zal worden voor uitvoering van het vastgestelde
beleid. Tijdens het huidige inspectieonderzoek wordt bij het kinderdagverblijf voldaan aan alle kwaliteitseisen die
zijn onderzocht. 

Locatie 
Kinderdagverblijf Nella Della bevindt zich in een buurthuis in Amsterdam West. Er kunnen maximaal dertien
kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen. Ten tijde van het inspectieonderzoek worden twee halve dagen
per week maximaal drie kinderen opgevangen. Op de locatie wordt 's middags een warme maaltijd, die op de
bso-locatie wordt bereid, aangeboden. In de grote zaal van het buurthuis worden activiteiten aangeboden. De
houder is voornemens drie vaste beroepskrachten in te zetten bij het kinderdagverblijf. Omdat er momenteel
maar op twee halve dagen kinderen worden opgevangen en de drie beroepskrachten meer uren willen werken,
wordt momenteel een beroepskracht van de bso ingezet als beroepskracht bij het kinderdagverblijf. De houder is
de twee dagen dat het kinderdagverblijf geopend is ook aanwezig ter ondersteuning van de beroepskracht en ten
behoeve van het vierogenprincipe. Ook is er, eveneens twee dagen per week, een hbo-stagiaire met taken op het
gebied van het opstellen van beleid aangesteld.

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 beleidsplan
De houder heeft voor het kinderdagverblijf een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het pedagogisch beleidsplan is
sinds de start van de exploitatie niet gewijzigd, verklaart de houder. 

De visie op de omgang met kinderen is gebaseerd op de filosofie van Reggio Emilia; als doel wordt beschreven dat
kinderen zelf leren denken en zichzelf kunnen uiten. De houder wil graag veilige en geborgen opvang aan de
kinderen bieden. 

Over het waarborgen van de emotionele veiligheid worden voorbeelden gegeven op het gebied van
communicatie, sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie van kinderen en structuur. Over persoonlijke
competenties is op concrete wijze beschreven dat de lichamelijke, de emotionele en de creatieve/beeldende
ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd wordt en over de sociale competenties van de kinderen is beschreven
dat deze door het samen spelen, en door imitatie worden gestimuleerd. De beroepskrachten hebben hierbij
verschillende rollen (sturend, corrigerend of verzorgend). Met betrekking tot normen en waarden wordt de
attitude jegens de kinderen en de visie op straffen en belonen beschreven: bij ongewenst gedrag kunnen kinderen
een time-out, die nooit langer dan twee minuten zal duren, krijgen. 

Ook is de wenprocedure en de wijze waarop het vierogenprincipe wordt vormgegeven en het beleid over het
afnemen van extra dagdelen helder beschreven. Welke werkzaamheden vrijwilligers en stagiairs ter ondersteuning
van de beroepskrachten uitvoeren is eveneens concreet beschreven. De wijze waarop beroepskrachten
bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar
passende instanties is in concrete en duidelijke termen beschreven. Ook is beschreven op welke wijze
beroepskrachten in deze taak worden ondersteund. 

Het pedagogisch beleidsplan voldoet ook aan de overige kwaliteitseisen.

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek zijn observaties uitgevoerd tijdens het eten en het vrij spelen. Tijdens het bezoek
worden twee kinderen opgevangen door één beroepskracht. Ook de houder is aanwezig. Uit de observaties is
gebleken dat er voldoende uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleidsplan en de pedagogische
basisdoelen, te weten het waarborgen van emotionele veiligheid, de mogelijkheid voor kinderen om tot de
ontwikkeling van hun persoonlijke en sociale competenties te komen en de overdracht van normen en waarden. 

Persoonlijke competenties en emotionele veiligheid 
Tijdens het inspectiebezoek is er één peuter en één baby aanwezig. De activiteiten en het speelgoed dat de
kinderen aangeboden krijgen wordt aangepast op hun ontwikkelingsniveau. De aanpak van de beroepskrachten
verschilt ook voor beide kinderen: de baby krijgt bijvoorbeeld speelgoed aangereikt en wordt aangemoedigd, als
hij probeert om te rollen. Met het kind wordt voornamelijk contact gemaakt door met het kind te kirren en
geluidjes te maken, waarop het kind lachend reageert. De beroepskracht en houder benoemen het bijvoorbeeld
als zij het kind oppakken uit de stoel, zodat hun handelingen aangekondigd worden. Hiermee creëren zij
duidelijkheid voor het kind. 
De peuter krijgt taken die het zelfstandig mag uitvoeren en er wordt actief ingegaan op de initiatieven van het
kind. Als het kind in haar moedertaal aangeeft dat de speelgoed dinosaurus pijn heeft, mag het zelf een pleister op
de dino plakken. Dit kind spreekt geen Nederlands. De beroepskracht en houder leggen uit dat zij erop letten om
hun handelen en situaties te benoemen in het Nederlands, zodat het kind de taal kan leren. Als zij merken dat het
kind iets niet begrijpt, herhalen zij bepaalde woorden en vragen aan het kind in de moedertaal van het kind. Als
het kind de pleister op de dino plakt, benoemt de houder dat de dino nu geen pijn meer heeft en herhaalt zij dat
ook in de andere taal. Op momenten dat het kind steun nodig heeft, bijvoorbeeld bij pijn, wordt er ook extra
aandacht besteed aan het herhalen van wat de beroepskrachten zeggen in de moedertaal van het kind. Dit draagt
bij aan het gevoel van emotionele veiligheid voor het kind. 

Overdracht van normen en waarden en sociale competenties 
Vooral de peuter wordt gedurende het inspectiebezoek herinnerd aan de regels en gebruikelijke omgangsvormen
met anderen en de omgeving. De beroepskracht vraagt het kind bijvoorbeeld voorzichtig om de baby die op de
grond ligt te spelen heen te lopen, om te voorkomen dat zij op het handje van de baby gaat staan. Ook wordt zij
er door de houder op aangesproken als zij op speelgoed gaat staan, waarbij de houder uitlegt dat het speelgoed
kapot kan gaan als je erop staat en dat het zonde is als speelgoed op die manier kapot zou gaan. 
Tijdens het eten, eet de beroepskracht een boterham mee met het kind. Iets later komt ook de baby erbij voor
wat korstjes brood. Het eten wordt benut als groepsmoment. De peuter krijgt een boterham met hagelslag met
chocoladefiguren erin te eten. De beroepskracht legt uit dat het de afspraak is dat het kind eerst de boterham eet,
inclusief de korstjes. Pas daarna mag zij de chocoladefiguren opeten. Als het kind de boterham op heeft krijgt het
een compliment van de beroepskracht en eet het met zichtbaar plezier de chocola op.
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Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Pedagogisch beleidsplan (d.d. juni 2017, versie 4.1), reeds in het bezit van de GGD 
- Gesprek met de houder en beroepskracht 
- Observaties tijdens het inspectiebezoek.
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
In het onderzoek na aanvraag d.d. 14 augustus 2017 is beoordeeld dat de houder, de drie vaste beroepskrachten
en de vrijwilliger beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag. Sinds dit onderzoek is een
beroepskracht van de bso ook werkzaam bij het kinderdagverblijf en is er een stagiaire in dienst getreden bij het
kindercentrum. De beroepskracht en stagiaire 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. De vog van
de stagiaire is niet ouder dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie
In het onderzoek na aanvraag d.d. 14 augustus 2017 is beoordeeld dat de houder en de drie vaste
beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie. Sinds dit onderzoek is een beroepskracht
van de bso ook werkzaam bij het kinderdagverblijf. Deze beroepskracht beschikt eveneens over een passende
beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Er worden geen beroepskrachten in opleiding
formatief ingezet.

Opvang in groepen
Er is één stamgroep met maximaal dertien kinderen van 0 tot 4 jaar. Momenteel worden alleen op dinsdag- en
donderdagmiddag maximaal drie kinderen opgevangen door één vaste beroepskracht. De houder en stagiaire zijn
eveneens aanwezig op deze dagen.

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 twee kinderen opgevangen door één beroepskracht. De houder
is boventallig ter ondersteuning van de beroepskracht en ten behoeve van het vierogenprincipe aanwezig. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 17 oktober tot en met 24 november 2017 en de
bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

Momenteel is de houder op dinsdag en donderdag aanwezig van 11.30 tot 18.30 uur, de stagiaire van 12.30 tot
17.30 uur en de beroepskracht van 12.00 tot 18.30 uur. Er wordt niet gepauzeerd. Van 12.00 tot 18.30 uur
worden kinderen opgevangen. Gezien het aantal kinderen dat wordt opgevangen wordt er in het geheel niet
afgeweken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat er te allen tijde door minimaal twee personen wordt geopend en afgesloten. Twee familieleden
zijn achterwacht. Een van hen is de vrijwilliger die ook een deel van de dag wordt ingezet bij het kinderdagverblijf
en BSO Nella Della. De regeling is schriftelijk vastgelegd.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang is de voertaal Nederlands.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Onderzoek na aanvraag d.d. 14 augustus 2017 
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ingezien tijdens het inspectiebezoek en reeds in het bezit van de
GGD 
- Afschrift beroepskwalificatie, ingezien tijdens het inspectiebezoek 
- Gesprek met de beroepskracht en houder 
- Overzicht geplaatste kinderen per oktober 2017, ontvangen op 29 november 2017 
- Presentielijsten periode 17 oktober tot en met 23 november 2017, ontvangen op 29 november 2017 
- Roosters periode 17 oktober tot en met 23 november 2017, ontvangen op 29 november 2017
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft samen met de externe adviseur het veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Dit beleid is
sinds de start van de exploitatie niet gewijzigd, verklaart de houder. Op 2 juni 2017 is een risico-inventarisatie
veiligheid en gezondheid vastgesteld. Hierin zijn de veiligheidsrisico's voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes
ingeschat; hieronder valt ook het buurthuis waarvan gebruik zal worden gemaakt voor activiteiten. De
gezondheidsrisico's met betrekking tot onder andere het binnenmilieu en de overdracht van ziektekiemen zijn
geïnventariseerd. In de risico-inventarisaties wordt verwezen naar het plan van aanpak waarin maatregelen zijn
vastgelegd om de risico's te reduceren. Dit betreft het protocol veiligheid en het protocol hygiëne en gezondheid. 

Kennisname van risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
In teamvergaderingen worden de beroepskrachten door de houder op de hoogte gesteld van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Er zijn notulen van de teamvergaderingen overgelegd. De beroepskracht van de bso, die
momenteel bij het kinderdagverblijf wordt ingezet, is door de houder voor de start van haar werkzaamheden op
de hoogte gebracht van de specifieke afspraken die gelden voor het kinderdagverblijf. In de ruimte zijn
werkinstructies zichtbaar opgehangen, zodat beroepskrachten een geheugensteuntje hebben. 

Ongevallenregistratie 
Voor het registreren van ongevallen zijn formulieren beschikbaar. Hierop kan per ongeval de aard en plaats van
het ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen
worden genoteerd. In het protocol ongevallen is beschreven wat de handelwijze is indien een ongeval plaatsvindt. 

Veiligheid 
De kennis en naleving van het plan van aanpak veiligheid is beoordeeld aan de hand van enkele speerpunten,
namelijk veilig slapen en buiten spelen. 
De beroepskracht is voldoende op de hoogte van hetgeen in het protocol veiligheid over veilig slapen is
opgenomen. Zij vertelt bijvoorbeeld dat kinderen te slapen worden gelegd in een slaapzak en nooit onder een
deken of laken. De kinderen krijgen geen kleding met koordjes of touwtjes aan als ze naar bed gaan, en mogen
geen spenen en knuffels mee. Er wordt in de slaapkamer toezicht gehouden door middel van de babyfoon met
camera. De CO2 wordt gemonitord met een eigen meetapparaat. De houder vertelt dat zij dit in de gaten houdt.
Zij is op de hoogte van de ideale CO2-waardes. De beroepskracht vertelt verder dat kinderen alleen op de buik te
slapen worden gelegd 
De houder is voldoende op de hoogte van het eigen beleid omtrent het veilig buiten spelen en zegt hiernaar te
handelen. Zij vertelt dat de buitenruimte voor het gebruik wordt gecontroleerd op, en ontdaan van zwerfvuil. Ook
checkt zij of er geen vuil in de zandbak ligt. De speelplaats is in beheer van de gemeente Amsterdam; de houder
vertelt dat zij recent een defect heeft laten repareren door dit te melden bij de gemeente. 

Gezondheid 
De kennis en naleving van het plan van aanpak gezondheid is beoordeeld aan de hand van één speerpunt,
namelijk de hand- en verschoonhygiëne. 
Tijdens het inspectiebezoek blijkt uit het handelen van en het gesprek met de beroepskracht dat zij op de hoogte
is van de afspraken met betrekking tot de hand- en verschoonhygiëne en dat zij deze ook uitvoert. Na iedere
verschoning wordt het aankleedkussen schoongemaakt met een mengsel van water en allesreiniger en papieren
doekjes. De handen worden na iedere verschoning gewassen met zeep en water, evenals voor het bereiden van
voedsel.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft in maart 2017 een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Hiervoor is
gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode is
toegespitst op de organisatie en er is een locatiespecifieke sociale kaart aan toegevoegd. 
In de maandelijkse teamvergaderingen worden de beroepskrachten door de houder op de hoogte gesteld van de
meldcode kindermishandeling. De beroepskracht van de bso die wordt ingezet bij het kinderdagverblijf is bij de
indiensttreding bij de bso al op de hoogte gesteld van de inhoud van de meldcode. De externe adviseur zal in de
nabije toekomst nog een training over het werken met de meldcode verzorgen. 
De beroepskracht en houder zijn op de hoogte van de signalen van kindermishandeling en de stappen uit het
stappenplan.

Vierogenprincipe
In het kinderdagverblijf zijn gedurende de openingstijden minimaal twee personen aanwezig. In de slaapkamers
wordt gewerkt met een babyfoon met camera. In de groepsruimte zijn camera's bij de voordeur en in de
buitenruimte. De houder benadrukt dat als, in geval van een incident toch maar één beroepskracht aanwezig is in
het kindercentrum, de houder kan meekijken via de camerabeelden die zij op haar telefoon of tablet kan zien. De
houder verklaart er echter naar te streven dat deze situatie niet of alleen bij calamiteiten zal voorkomen. 
In het beleid is vastgelegd dat alleen met twee personen activiteiten in het buurthuis worden ondernomen, en
ditzelfde geldt voor uitstapjes. In de activiteitenruimte van het buurthuis is eveneens cameratoezicht. Hiermee is
aangetoond dat er wordt voldaan aan het vierogenprincipe.
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Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de houder en adviseur 
- Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (d.d. maart 2017), reeds in het bezit van de GGD 
- Risico-inventarisatie veiligheid (d.d. 2 juni 2017, versie 2), , reeds in het bezit van de GGD 
- Protocol veiligheid (d.d. juni 2017, versie 2), , reeds in het bezit van de GGD 
- Protocol hygiëne en gezondheid (d.d. juni 2017), , reeds in het bezit van de GGD 
- Plan van aanpak na opening (d.d. juni 2017, versie 2), , reeds in het bezit van de GGD 
- Werkinstructie (d.d. juni 2017), , reeds in het bezit van de GGD 
- Protocol ongevallen (d.d. juni 2017), ontvangen op 23 augustus 2017 
- Gesprek met de beroepskracht en houder 
- Notulen werkoverleg d.d. 29 september, 18 oktober 2017 en 1 november 2017, ontvangen op 29 november
2017
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
In het onderzoek na aanvraag d.d. 14 augustus 2017 is beoordeeld dat de binnenspeelruimte voldoende
oppervlakte heeft voor de opvang van dertien kinderen. 

Het kinderdagverblijf bestaat uit één groepsruimte, een sanitaire ruimte en een slaapkamer. Ten tijde van het
inspectieonderzoek na aanvraag zijn de ruimtes grotendeels ingericht. Er is een hoge tafel met voldoende
zitplaatsen voor dertien kinderen en een lage tafel waaraan kinderen kunnen spelen. Er staan een aantal kasten
met speelmateriaal waar de kinderen zelf bij kunnen, zoals bakken waarin een treinbaan, houten blokken en
plastic speeldieren zitten. Er is een grondbox voor de jongste kinderen waarin ook materiaal ligt waar jonge
kinderen mee kunnen spelen. 

In de slaapkamer zijn zes slaapplaatsen. Dit is voldoende voor het aantal kinderen dat ten tijde van het
inspectieonderzoek dagelijks wordt opgevangen. De houder verklaart dat zij, indien dit nodig is gezien het aantal
kinderen dat wordt opgevangen twee bedden extra zal aanschaffen. In de slaapkamer is geen ruimte voor meer
dan acht bedden. De houder heeft daarom in het pedagogisch beleidsplan opgenomen dat er dagelijks maximaal
acht kinderen tot 1,5 jaar zullen worden geplaatst zodat voor hen een bed in de afzonderlijke slaapruimte
beschikbaar is. 

De oudere kinderen kunnen slapen in een gedeelte van de groepsruimte dat af te sluiten is met een
harmonicadeur. Hiervoor zijn grondbedden beschikbaar.

Buitenspeelruimte
In het onderzoek na aanvraag d.d. 14 augustus 2017 is beoordeeld dat de buitenspeelruimte zichtbaar voldoende
oppervlakte heeft voor de opvang van dertien kinderen. De buitenruimte is openbaar en wordt tijdens de
openingstijden alleen gebruikt door het kinderdagverblijf. 
De buitenruimte is begrensd met een laag hek en ingericht voor kinderen van 0 tot 4 jaar: er staat een zandbak,
peuterschommels, een wip en een klimtoestel met een glijbaan.

Gebruikte bronnen:
- Onderzoek na aanvraag d.d. 14 augustus 2017 
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van een informatieboekje en een
Facebook-pagina. In het informatieboekje is informatie opgenomen over de klachtenregeling en de mogelijkheid
om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen. Daarnaast wordt één keer per jaar een ouderavond
georganiseerd, wordt ieder kwartaal een nieuwsbrief aan ouders verstuurd en hangt een informatiebord met
nieuwtjes in de gang. De houder vertelt dat zij de ouderavond en de nieuwsbrieven pas zal gaan organiseren op
het moment dat er meer kinderen bij het kinderdagverblijf worden opgevangen. Momenteel is de
informatieoverdracht bijvoorbeeld tijdens het ophalen ook veelal informeel. Op het informatiebord is een afschrift
van het meest recente inspectierapport te vinden. 

Klachten en geschillen
De houder heeft een klachtenregeling vastgesteld. Deze is gebaseerd op het model dat is opgesteld door onder
andere de Brancheorganisatie Kinderopvang. 
De houder is aangesloten bij de geschillencommissie.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Informatiebrochure kdv Nella Della 2017 (versie augustus 2017), reeds in het bezit van de GGD 
- Controle aansluiting geschillencommissie via www.lrkp.nl op 28 november 2017 
- Klachtenregeling (versie 2017-1), reeds in het bezit van de GGD
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende
visie op de omgang met kinderen is beschreven.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de wijze waarop
de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling
van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan
kinderen plaatsvindt.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de (spel)activiteiten
die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe beroepskrachten bij
hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt ingezet in afwijking van de
beroepskracht-kindratio.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het beleid ten
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
het vierogenprincipe is vormgegeven.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren
en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke
wijze zij daarbij ondersteund worden.

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven 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.
Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang van de
werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee jaar. De
actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te rekenen vanaf de dag van afgifte van de
meest actuele verklaring omtrent het gedrag.

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
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Veiligheid en gezondheid
 

 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten
op welke dag bij welke groep horen.
A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
Of 
B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.

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.

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

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een
kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
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 registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin het ongeval
zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.
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 heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
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Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

 

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.
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede
begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
Er is een afzonderlijke slaapruimte voor in ieder geval kinderen tot anderhalf jaar.
De slaapruimte is afgestemd op het aantal op te vangen kinderen.

Buitenspeelruimte

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.

Informatie

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst
op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het
inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van de
ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Klachten en geschillen

De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, 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 voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder 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 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 is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderdagverblijf Nella Della
KvK-vestigingsnummer : 000034461272
Website :
Aantal kindplaatsen : 13
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Songül Akgün
KvK-nummer : 55099750
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. E. van den Heuvel, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 24-11-2017
Opstellen concept inspectierapport : 01-12-2017
Zienswijze houder : 18-12-2017
Vaststellen inspectierapport : 18-12-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 19-12-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 19-12-2017

Openbaar maken inspectierapport :
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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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