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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 31 juli 2017 is op grond van artikel 1.62, derde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd incidenteel onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van een aanvraag tot
uitbreiding van 60 naar 70 kindplaatsen.

Beschouwing
Organisatie
Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer (SKW) is een stichting met één directeur-bestuurder. SKW is een
organisatie met zes vestigingen: twee kinderdagverblijven (De Toverlantaarn en De Amstel) en vier
buitenschoolse-opvanglocaties (Villa Bons, Villa Newton, Villa WSV en Villa De Amstel).
Locatie
Villa de Amstel is sinds mei 2014 geopend. Er worden momenteel drie basisgroepen met ieder twintig kindplaatsen
geëxploiteerd. De houder heeft een aanvraag gedaan voor tien extra kindplaatsen.
De locatiemanager is regelmatig aanwezig in het kantoor dat grenst aan de groepsruimte van de buitenschoolse
opvang.
Er wordt gewerkt met een doorgaande lijn met de basisschool (montessorischool de Amstel). De
beroepskrachten worden zoveel mogelijk getraind in de montessori-visie, zodat deze ook op de buitenschoolse
opvang gebruikt wordt.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 60 naar 70.
Uit het onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de
kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de daaruit
voortvloeiende regelgeving. De toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan positief te besluiten op het wijzigingsverzoek vanaf de dagtekening van het besluit en dit op te nemen in het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleidsplan
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Daarnaast is specifiek voor deze
locatie een aanvullend pedagogisch werkplan opgesteld. Ten behoeve van de nieuwe situatie zoals die is als de
uitbreiding met tien kindplaatsen gerealiseerd is, heeft de locatiemanager een concept pedagogisch werkplan
opgesteld.
Hierin staan de pedagogische visie en de groepsgroottes beschreven. De houder is voornemens de groep waarin
de oudste kinderen opgevangen worden uit te breiden met tien kindplaatsen. Deze groep, de Vleermuizen,
bestaat dan uit dertig kinderen van 8 jaar en ouder.
Het concept pedagogisch werkplan van de vestiging beschrijft de nieuwe werkwijze.
Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de vestigingsmanager op 7 augustus 2017
- Pedagogisch werkplan Villa de Amstel versie april 2017, ontvangen op 8 augustus 2018.
- Concept pedagogisch werkplan Villa de Amstel versie januari 2018, ontvangen op 10 augustus 2017
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Personeel en groepen
Er zijn zes beroepskrachten aan de buitenschoolse opvang verbonden. Ten behoeve van de uitbreiding met tien
kinderen wordt een vacature uitgezet.
Verklaring omtrent het gedrag
De personen die werkzaam zijn bij de buitenschoolse opvang beschikken over een geldige verklaring omtrent het
gedrag. Dit is beoordeeld bij het jaarlijks inspectieonderzoek van 16 februari 2016. De beroepskracht die zal
worden ingezet ten behoeve van de uitbreiding is nog niet door de organisatie aangetrokken.
Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij de buitenschoolse opvang beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is beoordeeld bij het jaarlijks inspectieonderzoek van 16 februari
2016. De beroepskracht die zal worden ingezet ten behoeve van de uitbreiding is nog niet door de organisatie
aangetrokken.
Opvang in groepen
Momenteel heeft de vestiging plaats voor 60 kinderen. Twee groepen met kinderen van 4 tot en met 7 jaar (de
Eekhoorntjes en de Uilen) en één groep van kinderen van 7 jaar tot en met 12 jaar (de Vleermuizen).
De uitbreiding met tien extra kindplaatsen zal plaatsvinden bij groep de Vleermuizen. De vestigingsmanager
verklaart dat de groep dan zal bestaan uit kinderen van 8 jaar en ouder.
Beroepskracht-kind-ratio
Er zijn zes vaste beroepskrachten verbonden aan de buitenschoolse opvang. De houder zal een vacature
uitzetten voor een beroepskracht zodat deze kan worden ingezet wanneer de Vleermuizengroep uit meer dan
twintig kinderen bestaat. Hiermee zal redelijkerwijs aan de beroepskracht-kind-ratio worden voldaan.
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 beroepskrachten wordt geopend en afgesloten. Op dagen
dat er conform de beroepskracht-kind-ratio maar één beroepskracht aanwezig is, wordt een groepshulp ingezet.
In het geval van calamiteiten fungeren de beroepskrachten van het inpandige kinderdagverblijf als achterwacht.
Bij ziekte of verlof wordt een beroepskracht van een andere vestiging ingezet.
Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de vestigingsmanager op 7 augustus 2017
- Rooster van de beroepskrachten, ontvangen op 8 augustus 2018
- Jaarlijks inspectierapport van 16 februari 2016
- Pedagogisch werkplan Villa de Amstel versie april 2017, ontvangen op 8 augustus 2018
- Concept pedagogisch werkplan Villa de Amstel versie januari 2018, ontvangen op 10 augustus 2017

Villa De Amstel - Incidenteel onderzoek 31-07-2017

5/11

Veiligheid en gezondheid
De tien extra kindplaatsen zullen bij de groep Vleermuizen worden gevoegd. Als basisgroepsruimte maken zij
gebruik van het achterste speellokaal. Dit lokaal is met enkele gymtoestellen ingericht. De groep maakt al gebruik
van deze ruimte en de risico's zijn reeds opgenomen in de inventarisaties.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is opgenomen in het algemeen kwaliteitshandboek van Stichting
Kinderopvang Watergraafsmeer. Er wordt jaarlijks een risico-inventarisatie uitgevoerd, aan de hand waarvan een
actieplan wordt opgesteld met daarin eenmalige acties. De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is in
december 2016 vastgesteld voor de betreffende groep, met behulp van de digitale Risicomonitor.
Naast de risico-inventarisaties is er een plan van aanpak gemaakt, dat bestaat uit algemene veiligheids- en
hygiëneregels en locatiespecifieke regels. Onderdelen van het kwaliteitshandboek en met name werkinstructies
worden besproken in de teamvergadering die één keer per maand plaatsvindt.
Op de vestiging is een ongevallenregistratieformulier aanwezig. Dit formulier bevat de aard en plaats van het
ongeval, het jaar waarin het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
Gebruikte bronnen:
- E-mail van de vestigingsmanger van 8 augustus 2017
- Jaarlijks inspectierapport van 16 februari 2016
- Pedagogisch werkplan Villa de Amstel versie april 2017, ontvangen op 8 augustus 2018
- Concept pedagogisch werkplan Villa de Amstel versie januari 2018, ontvangen op 9 augustus 2017
- Risico-inventarisaties van augustus 2017, ontvangen op 10 augustus 2017
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Accommodatie en inrichting
Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang beschikt over drie groepsruimtes. Ook is er een keuken voor kookactiviteiten.
In totaal beschikt de buitenschoolse opvang over 331,36 m² speeloppervlakte. Dit is voldoende voor de opvang
van het gewenste aantal van 70 kinderen per dag.
De eerste groepsruimte wordt in de ochtenden (buiten de vakanties om) gedeeld met een voorschool. De
groepsruimte heeft een oppervlakte van 101,25 m² en is ingericht met verschillende speelhoeken zoals een
speelgoedkeuken, een verkleedhoek voor rollenspellen en een bouw-/autohoek. De inrichting en het
speelmateriaal is vooral geschikt voor kinderen in de leeftijd tot 6 jaar.
Daarnaast zijn er twee aangrenzende groepsruimtes die middels een grote schuifwand kunnen worden
gescheiden. De twee groepsruimten beschikken bij elkaar opgeteld over een oppervlakte van 230,11 m².
De achterste groepsruimtes zijn tevens de speelzaal van de school die ook als zodanig wordt gebruikt door de
buitenschoolse opvang; deze is gedeeltelijk ingericht met speeltoestellen en gymmatten.
Deze ruimte is ook ingericht met een atelierhoek, een bouwhoek en een zit/leeshoek.
Omdat de buitenschoolse opvang onderdeel is van het montessori-kindcentrum sluiten het aanwezige materiaal
en de werkwijze aan bij het onderwijs en de montessori-visie. Zo wordt er bijvoorbeeld op een kleed gewerkt in
de bouwhoek.
De buitenschoolse opvang heeft tevens de mogelijkheid om gebruik te maken van de gymzaal van de school. Dit
gebeurt bijvoorbeeld ten behoeve van sportieve workshops.
Buitenspeelruimte
Er wordt gebruikgemaakt van twee aangrenzende buitenruimten. Eén grenst aan de voorzijde van het
schoolgebouw bij de centrale entree van het Montessori Kindercentrum; deze buitenruimte is tevens het
schoolplein van de school. De andere grenst aan de achterkant van de groepsruimten van de buitenschoolse
opvang.
In de buitenruimte aan de voorzijde van het schoolgebouw bevinden zich een voetbalveld en een klimelement en
in de buitenruimte aan de achterzijde zijn onder andere een zandbak en een moestuin. De buitenruimte is
betegeld zodat kinderen er kunnen fietsen.
De buitenruimten beschikken over voldoende oppervlakte voor het gewenste aantal op te vangen kinderen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van een niet-aangrenzende buitenruimte.
Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de locatiemanager
- Plattegrond februari 2012, ontvangen op 7 augustus 2017
- Concept pedagogisch werkplan Villa de Amstel versie januari 2018, ontvangen op 10 augustus 2017

Villa De Amstel - Incidenteel onderzoek 31-07-2017

7/11

Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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 werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Passende beroepskwalificatie
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
Of
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
Beroepskracht-kind-ratio
A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl.
OF
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.

Veiligheid en gezondheid
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.
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.
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.

Accommodatie en inrichting
Binnenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
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De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Villa De Amstel
000028934717
http://www.kinderopvang-skw.nl
60
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcde en plaats
KvK-nummer
Website

:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 7
1097 ED Amsterdam
34215789
www.kinderopvang-skw.nl

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mw. A. Bouman

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam
Postadres
Postcode en plaats

: Gemeente Amsterdam
: Amstel 1
: 1011 PN AMSTERDAM

Planning
Datum inspectiebezoek
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststellen inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport
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:
:
:
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31-07-2017
10-08-2017
10-08-2017
10-08-2017
14-08-2017

: 14-08-2017
:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De locatiemanager verklaart dat de houder geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen.
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