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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 25 juni 2019 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, de stabiliteitseisen en het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De
kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

Op 1 juli 2019 is de houder een herstelaanbod gedaan. Hier heeft de houder gebruik van gemaakt.

Beschouwing
Organisatie
Stichting Kinderdagverblijf Schreuder exploiteert een kinderdagverblijf van één groep met maximaal dertien
kinderen en een buitenschoolse opvang van twee groepen met maximaal twintig kinderen per groep. 
De stichting heeft twee bestuursleden. Voor de dagelijkse leiding is een leidinggevende aangesteld die ook
op invalbasis wordt ingezet op de groepen. De leidinggevende van Stichting Kinderdagverblijf Schreuder
heeft maandelijks overleg met de voorzitter van het bestuur over het beleid en de voortgang van de opvang.
De organisatie heeft al enkele jaren een pedagogisch beleidsmedewerker/coach (hierna: pedagogisch
beleidsmedewerker) in dienst die ook als beroepskracht op beide locaties en als VVE-coach wordt ingezet. 

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

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

Tijdens het inspectieonderzoek bleek dat de houder niet voldeed aan de kwaliteitseisen met betrekking tot
de schriftelijke vaststelling van de inzet van de pedagogisch coach. Wel was een plan van aanpak opgesteld,
maar de minimale inzet in uren van de pedagogisch beleidsmedewerker ontbrak. Middels het
herstelaanbod heeft de houder deze informatie toegevoegd waardoor de overtreding is hersteld.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek overtredingen geconstateerd. De houder heeft deze echter
binnen de onderzoekstermijn hersteld. Om deze reden adviseert de toezichthouder om niet handhavend op
te treden.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Daarnaast is specifiek voor
deze locatie een aanvullend plan opgesteld. 

In de buitenschoolse opvang wordt voldoende gehandeld conform het pedagogisch beleid. Zo verdelen de
beroepskrachten zich over het schoolplein voor het houden van toezicht, begeleiden van de kinderen in
conflictsituaties en houden ze bij het plaatsen van een nieuw kind in een basisgroep rekening met aanwezige
vriendjes/vriendinnetjes; na de plaatsing evalueren ze of het kind zich emotioneel veilig voelt in de groep.

Uit de observaties tijdens het inspectiebezoek en de gesprekken met de pedagogisch coach blijkt dat het
team goed op elkaar is ingespeeld en zich het pedagogisch beleid eigen heeft gemaakt. Er heerst een open
aanspreekcultuur waarbij beroepskrachten elkaar voorzien van feedback op hun handelen. Hier wordt ook
tijdens het teamoverleg aandacht aan besteed. Wijzigingen in het pedagogisch beleid krijgen de
beroepskrachten per e-mail doorgestuurd en worden ook tijdens het teamoverleg behandeld. 

De pedagogisch beleidsmedewerker is gestart met het coachen van de beroepskrachten door middel van
evaluatiegesprekken, waarbij de beroepskrachten leerdoelen vaststellen. Ook zal video-
interactiebegeleiding plaatsvinden.

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

Op de dag van het inspectiebezoek is het buiten erg warm (34 graden Celsius). De beroepskrachten hebben
hun dagprogramma hierop aangepast. Er worden rustige activiteiten aangeboden in de groep en aan het
einde van de middag gaan alle kinderen naar buiten, waar zij met water mogen spelen. 
Gedurende de opvang besteden de beroepskrachten aandacht aan het overbrengen van normen en
waarden, en maken hierbij gebruik van vaste rituelen. Zo gebruiken zij het 'stilte-teken' om aan te geven dat
de beroepskracht iets wil uitleggen en de kinderen even moeten luisteren. Bij het uitdelen van ijsjes vertelt
de beroepskracht dat de papiertjes niet op de grond horen maar bij haar ingeleverd kunnen worden.

Het spelen met water, dat uitmondt in een watergevecht, brengt veel kinderen zichtbaar plezier en maakt
dat kinderen met elkaar in contact komen en samen spelen. De beroepskrachten stellen grenzen aan het
gedrag van de kinderen en aan het spel om de emotionele veiligheid van de kinderen te waarborgen, zoals
'alleen degene nat maken die jou ook nat maakt'. Ondanks dat is een huilbui niet uitgesloten. De
beroepskrachten begeleiden de conflicten tussen de kinderen door de regels te herhalen en instructies te
geven hoe de kinderen het conflict zelf kunnen oplossen. Hiermee stimuleren de beroepskrachten de sociale
competenties van de kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en pedagogisch coach, op 25 juni 2019
- Observatie in groep Regenboog en tijdens het buiten spelen
- Telefoongesprek met de leidinggevende, op 2 juli 2019
- Pedagogisch beleid BSO Schreuder (versie: maart 2019), reeds in bezit van de GGD
- Algemeen beleid kdv / bso Schreuder (versie: januari 2019), reeds in bezit van de GGD
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Alle beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring
omtrent het gedrag waarmee zij zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en gekoppeld aan
de houder. De groepshulp die sinds het laatste jaarlijks inspectieonderzoek weer in dienst is gekomen is
ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister kinderopvang voor aanvang werkzaamheden.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende
beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. 

De pedagogisch beleidsmedewerker beschikt eveneens over een passende beroepskwalificatie zoals in de
cao Kinderopvang is opgenomen. 

Er worden ten tijde van het inspectieonderzoek geen stagiairs of beroepskrachten in ontwikkeling ingezet.

Aantal beroepskrachten
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal en de
leeftijd van de aanwezige kinderen. Op basis van de presentielijsten en bijbehorende werkroosters van 17
tot 25 juni 2019 constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn
ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. Er wordt niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio op
schooldagen.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Het kindercentrum werkt al meerdere jaren met een pedagogisch beleidsmedewerker. Voor het jaar 2019
heeft de pedagogisch beleidsmedewerker schriftelijk een plan van aanpak opgesteld voor de coaching van
de beroepskrachten. Dit plan is inzichtelijk voor beroepskrachten en ouders. Het coachingstraject zal voor
iedere beroepskracht bestaan uit evaluatiegesprekken en videointeractiebegeleiding. 

Uit het gesprek met de pedagogisch beleidsmedewerker en het telefoongesprek met de leidinggevende op
2 juli 2019 blijkt het verplichte minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker moet
worden ingezet nog niet te zijn vastgesteld en beschreven. Middels het herstelaanbod heeft de houder de
mogelijkheid gekregen dit alsnog te doen. Hier is gehoor aan gegeven. De leidinggevende heeft een herziene
versie van het plan van aanpak toegestuurd. Voor vaststelling van de minimale inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker is gebruikgemaakt van de wettelijke rekenformule.

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) is voldaan:

• De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert,
de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers
worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat
iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 lid 2 Wet kinderopvang; art 17 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De bso bestaat uit twee basisgroepen (Dol-Fijn en Regenboog) waarin ieder maximaal twintig kinderen
worden opgevangen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Ten tijde van het inspectieonderzoek zijn in
basisgroep Regenboog dagelijks maximaal elf kinderen geplaatst.

De kinderen zijn geplaatst in een basisgroep. Er worden geen kinderen structureel in een tweede basisgroep
opgevangen. Het is wel mogelijk dat kinderen in een tweede basisgroep geplaatst worden, bijvoorbeeld
vanwege de afname van extra opvangdagen. Ouders geven hiervoor vooraf schriftelijk toestemming. In de
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onderzoeksperiode zijn geen kinderen in een tweede basisgroep opgevangen.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De beroepskrachten spreken gedurende de opvang Nederlands met de kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en pedagogisch coach
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ingezien op de locatie en reeds in bezit van de GGD 
- Overzicht inzet beroepskrachten van 17 tot en met 25 juni 2019, ingezien op de locatie
- Presentielijsten van Dol-Fijn en Regenboog van 17 tot en met 25 juni 2019, ingezien op de locatie 
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 26 juni 2019
- Telefoongesprek met leidinggevende, op 2 juli 2019
- Pedagogisch beleid BSO Schreuder (versie: maart 2019), reeds in bezit van de GGD
- Algemeen beleid kdv / bso Schreuder (versie: januari 2019), reeds in bezit van de GGD
- Herziene versie Plan inzet pedagogisch coach kdv/bso Schreuder (versie: 1 januari 2019), ontvangen op 16
juli 2019
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld in januari 2019.
Hiervoor is gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang
(versie: juni 2018), waarin het afwegingskader is opgenomen. De houder bevordert de kennis en het gebruik
van de meldcode tijdens de teamvergaderingen. Zo zijn met het team nadrukkelijk de veranderingen in de
meldcode behandeld. De beroepskrachten zijn goed op hoogte van alle stappen van de meldcode. Zij zijn
bekend met het afwegingskader en de signaleringslijst behorend bij de meldcode. Ook kunnen zij signalen
van kindermishandeling en huiselijk geweld benoemen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en pedagogisch coach, op 25 juni 2019
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie: januari 2019), ingezien op de locatie en reeds in
bezit van de GGD
- Handleiding behorende bij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (versie: januari 2019),
ingezien op de locatie en reeds in bezit van de GGD
- Inspectieonderzoek
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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 buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.

Pedagogische praktijk

• In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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.

• 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 van een kindercentrum kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.

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

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
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luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor
talen.

• 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

• 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 basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het Besluit
kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet 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.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

• De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert,
de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers
worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat
iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

• Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1,
onderdeel b 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. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd conform de
definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 
(artikel 1.50 lid 2 sub i en artikel 1.55 lid 1 lid 3 Wet kinderopvang) 
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door
de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode.

Veiligheid en gezondheid
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
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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 van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
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Naam voorziening : Stichting Kinderdagverblijf Schreuder

KvK-vestigingsnummer : 000026899892

Website :

Aantal kindplaatsen : 40

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Stichting Kinderdagverblijf Schreuder

Adres houder : Van de Veldestraat 10

postcode en plaats : 1071 CW Amsterdam

KvK-nummer : 41206646

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. S. Colenbrander

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM
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Zienswijze houder : 05-08-2019

Vaststellen inspectierapport : 06-08-2019
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: 13-08-2019

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 13-08-2019

Openbaar maken inspectierapport :
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Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Zienswijze BSO Schreuder 2019

Wij zijn blij met de positieve uitkomst van het inspectierapport. We werken er iedere dag hard aan om de
kwaliteit op onze locatie te waarborgen en te verbeteren. Samen met het team en onder begeleiding van de
pedagogisch coach zorgen we voor een pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich met veel plezier
optimaal kunnen ontwikkelen.
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