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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 19 februari 2019 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De locatie is in exploitatie vanaf 18 juli 2018. 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 en betrokken in de beoordeling van de
kwaliteitseisen.

Beschouwing
Organisatie
Het kinderdagverblijf is onderdeel van SamSam, een organisatie met nog twee andere kinderdagverblijven,
gevestigd in het Westerpark van Amsterdam (SamSam Westerpark B.V. en SamSam Westerpark). De locaties in
het Westerpark vallen onder SamSam Westerpark B.V. en deze locatie valt onder SamSam Frederik Hendrik
B.V. Deze B.V.'s worden bestuurd door één bestuurder, de directeur. 

De directeur is verantwoordelijk voor de algemene beleidsvoering. Zij wordt bijgestaan door de organisatorisch
leidinggevende (hierna: leidinggevende). De leidinggevende heeft een pedagogische achtergrond. De
leidinggevende is tevens aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon voor het personeel. De directeur en
leidinggevende zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten.

Bij SamSam wordt gewerkt met een duidelijke pedagogische visie, die gericht is op creatieve, sociale en
cognitieve ontwikkeling en op natuurbeleving. Er wordt een cultureel programma aangeboden met onder andere
yogamuziek en theater. De pedagogische visie van SamSam is terug te zien in de inrichting van de locaties,
waarbij veel aandacht is besteed aan de beleving van kinderen en aan natuurlijke materialen. 

Het beleid is voor de organisatie in grote lijnen hetzelfde maar is in samenwerking met de beroepskrachten
toegespitst op de locaties. Bij SamSam is een pedagogisch coach/beleidsmedewerker werkzaam die zich
bezighoudt met het invoeren van pedagogische beleidsvoornemens en het coachen van de beroepskrachten. 

Locatie
SamSam Frederik Hendrik is gevestigd in een pand aan de Frederik Hendrikstraat. Het kinderdagverblijf bestaat uit
één stamgroep waarin dagelijks maximaal veertien kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar (waarvan maximaal
acht kinderen tot twee jaar) kunnen worden opgevangen. Vanaf 3 jaar kunnen de kinderen doorstromen naar
SamSam Westerpark. 

Ten tijde van het huidige inspectieonderzoek worden dagelijks nog maximaal negen kinderen opgevangen. Het
team bestaat uit drie vaste beroepskrachten, een beroepskracht in opleiding en twee personen die een EVC-
procedure doorlopen. Het team wordt aangestuurd door een meewerkend leidinggevende die 4 à 5 dagen in de
week aanwezig is op de locatie. Zij heeft naast uren dat zij wordt ingezet als beroepskracht, taakuren voor het
uitvoeren van andere werkzaamheden zoals intakegesprekken of het doen van bestellingen. De meewerkend
leidinggevende wordt aangestuurd door de leidinggevende en directeur van SamSam.

Uit het huidige onderzoek blijkt dat er in de onderzochte periode niet is voldaan aan de eisen met betrekking tot
EHBO. Daarnaast is met betrekking tot de inzet van de beroepskracht in opleiding niet voldaan aan de
kwaliteitseisen.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtredingen handhavend op te treden conform
het handhavingsbeleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de organisatie SamSam Frederik Hendrik is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Aanvullend
hierop zijn de pedagogische basisdoelen in een apart document nader uitgewerkt. Daarnaast is samen met de
beroepskrachten een pedagogisch werkplan opgesteld voor deze locatie waarin nog concreter de werkwijze van
bijvoorbeeld het pedagogisch handelen van de beroepskrachten ten aanzien van de zelfredzaamheid van
kinderen en het beleid omtrent het vieren van verjaardagen is opgenomen.

In het pedagogisch beleidsplan staat een algemene, concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang, te weten de emotionele veiligheid, de persoonlijke en
sociale vaardigheden en de overdracht van normen en waarden. Bij SamSam Frederik Hendrik ligt de nadruk
op de creativiteit. In het beleid is beschreven dat er een cultureel programma met onder andere yoga, muziek en
theater aan de kinderen wordt aangeboden. In de snoezelruimte, die is ingericht voor de allerkleinsten, wordt de
ontwikkeling van de creatieve vaardigheden gestimuleerd door bijvoorbeeld het aanbieden van verschillende
soorten zachte muziek, materialen in felle kleuren, zachte en ruwe oppervlaktes om op te rollen, of door met een
kind in de spiegel te kijken.

In het pedagogisch beleidsplan is de werkwijze, maximale omvang, de leeftijdsopbouw en de groepssamenstelling
van de stamgroep beschreven. De stamgroep bestaat uit maximaal veertien kinderen in de leeftijd van 0 tot 3
jaar. Tevens is in het pedagogisch beleidsplan het dagritme, het wenbeleid alsmede het beleid ten aanzien van
extra dagen concreet beschreven. 

Op het kinderdagverblijf wordt in subgroepen gewerkt bij activiteiten of bij het buiten spelen. Ook kunnen
activiteiten zoals het maken van een uitstapje buiten de stamgroepsruimte plaatsvinden. Voor de organisatie van
deze activiteiten wordt verwezen naar het protocol uitstapjes en naar het document 'Preventiemaatregelen op
het gebied van veiligheid'. Deze documenten zijn onderdeel van het pedagogisch beleid.

In het beleidsplan is beschreven dat van 8.15 tot 9.15 uur en gedurende de pauze van 13.00 tot 15.00 uur kan
worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio.

In het pedagogisch werkplan is beschreven dat aan elk kind een mentor is toegewezen. De mentor werkt op de
groep van het kind, volgt de ontwikkeling van het kind en voert oudergesprekken. Het beleidsplan bevat een
concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd. Met
betrekking tot het signaleren van bijzonderheden en problemen in de ontwikkeling van de kinderen is beschreven
dat de beroepskrachten trainingen krijgen die worden verzorgd door het Kabouterhuis. De wijze waarop ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning wordt concreet beschreven in het
protocol Bijzondere ontwikkeling of vermoeden van kindermishandeling. 

In het pedagogisch beleidsplan wordt voor de concrete taken en de wijze waarop beroepskrachten in opleiding
begeleid worden, verwezen naar het BPV-plan. In het document 'mate inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding'
wordt concreet ingegaan op de taken die beroepskrachten in opleiding uitvoeren. Ook wordt informatie gegeven
over de formatieve inzetbaarheid van de beroepskrachten in opleiding. Hierin is onder andere het volgende
beschreven: 'Gedurende het eerste jaar van de opleiding zijn BBL-stagiaires van 0% tot 100% inzetbaar (zie
inzetbaarheid eerste periode en tweede periode). In het tweede jaar is de BBL-er in principe 100% inzetbaar
ondersteund door andere pedagogisch medewerkers en/of stagiaires'. Dit komt niet overeen met hetgeen is
vastgelegd in de cao Kinderopvang en kan, wanneer dit beleid wordt uitgevoerd, leiden tot overtredingen van de
kwaliteitseisen met betrekking tot de inzet van beroepskrachten in opleiding. Dit is besproken met de
leidinggevende. 

Uitvoering pedagogisch beleidsplan
De houder draagt er zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch beleidsplan. Tijdens het
werkoverleg dat één keer in de vier maanden plaatsvindt, gedurende het teamoverleg dat eens in de tien weken
plaatsvindt en in de wekelijkse memo die naar beroepskrachten wordt gestuurd wordt aandacht besteed aan het
pedagogisch handelen. Daarnaast is er een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld die de
beroepskrachten zal coachen in het pedagogisch handelen. Daarnaast is het beleid van de houder dat de
beroepskrachten jaarlijks minimaal één cursus volgen. Hierbij wordt gekeken naar wat past bij de individuele
beroepskrachten en hun leerdoelen.

Pedagogische praktijk
Op basis van observaties van de pedagogische praktijk is beoordeeld of verantwoorde dagopvang wordt
geboden. Er is geobserveerd tijdens het vrij spelen en het eten. Gedurende deze observaties wordt verantwoorde
kinderopvang geboden zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Hierna zijn enkele voorbeelden
beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd.
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Tijdens het inspectiebezoek wordt op een sensitieve en responsieve manier met de kinderen omgegaan. De
beroepskrachten gaan op een passende manier om met de afhankelijkheid van de kinderen. Zo verwoorden zij
veelal hun handelingen (bijvoorbeeld als een kind wordt verschoond, wordt neergelegd of als de
beroepskracht een flesje klaarmaakt) en kondigen overgangsmomenten aan. Op deze manier weten de kinderen
wat hen te wachten staat, wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid van de kinderen. Ook gaan de
beroepskrachten in op de signalen die de kinderen geven. Als tijdens het eten een kind doperwten van een ander
kindje wil pakken, benoemt de beroepskracht dat dat van het andere kind is en vraag of het misschien ook
doperwten wil. Hieruit blijkt dat de beroepskracht de signalen van het kind correct interpreteert en hier op gepaste
manier mee omgaat waardoor het kind zich gezien en begrepen voelt. 

Ten tijde van het inspectiebezoek staat het thema kunst centraal. Tijdens het bezoek is de meewerkend
leidinggevende met twee kinderen naar het kindertheater in het Westerpark. Op het kinderdagverblijf ontfermt een
beroepskracht zich met name over de dreumesen. Met hen wordt een boekje gelezen en gekleid. De andere
beroepskracht houdt zich bezig met de allerkleinste baby's in de snoezelruimte waarmee veel persoonlijk contact
is. 
De zelfredzaamheid van de kinderen wordt tijdens het bezoek op meerdere manieren gestimuleerd. Zo worden
de kinderen aangespoord zelfstandig het speelgoed op te ruimen en mogen de kinderen die dit kunnen tijdens het
eten zelfstandig hun boterham smeren en hun drinken inschenken. Het is beleid van SamSam dat de kinderen
worden uitgedaagd tot zelfstandig eten. De beroepskrachten zijn aanwezig en beschikbaar indien de kinderen hulp
nodig hebben. Tijdens de lunch krijgen de kinderen naast brood ook groente als kikkererwten en doperwtjes
aangeboden. 

Hierboven worden voorbeelden beschreven hoe de kinderen tijdens het bezoek spelenderwijs worden uitgedaagd
in de ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Zo draagt het zelfstandig eten van bijvoorbeeld de
doperwtjes bij aan de ontwikkeling van de fijne motoriek en het kindertheater en het kleien aan de creatieve
ontwikkeling.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Pedagogisch Beleidsplan kinderdagverblijf SamSam Frederik Hendrik, versie jan 2019, ontvangen op 28 februari
2019
- Pedagogisch werkplan SamSam (Frederik Hendrik), versie jan 2019, ontvangen op 28 februari 2019
- Preventiemaatregelen op het gebied van veiligheid, reeds in bezit GGD
- Protocol Uitstapjes SamSam FH, versie juni 2018, ontvangen op 28 februari 2019
- Bijzondere ontwikkeling of kindermishandeling bij kdv SamSam, versie juni 2018, reeds in bezit GGD
- Protocol Kindermishandeling nieuwe meldcode, december 2018, ontvangen op 28 februari 2019
- Pedagogische basisdoelen, versie november 2017, reeds in bezit GGD
- Observaties tijdens het inspectiebezoek
- BPV-plan, versie juli 2018, reeds in bezit GGD
- Mate inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding, versie jan 2019, ontvangen op 28 februari 2019
- Telefonisch contact leidinggevende op 3 april 2019

SamSam Frederik Hendrik B.V. - Jaarlijks onderzoek 19-02-2019 5/18



Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum 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.
Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De steekproef betreft de pedagogisch
coach/beleidsmedewerker, een beroepskracht die sinds het jaarlijks inspectieonderzoek van 2018 nieuw in dienst
is getreden, de BBL'er, twee personen die een EVC-procedure doorlopen en de uitzendkracht die op één dag,
namelijk 15 februari 2019, is ingezet in de onderzochte periode (1 tot en met 19 februari 2019).

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kinderdagverblijf zijn in het bezit van een passende
beroepskwalificatie conform de cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. Dit is gebaseerd op basis van een
steekproef en betreft de beroepskracht die sinds het jaarlijks inspectieonderzoek van 12 september 2018 nieuw
in dienst is getreden, en de ingezette uitzendkracht in de onderzochte periode. 

SamSam heeft een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld voor de drie locaties van SamSam.
Volgens de directeur is zij bezoldigd vanuit beide houders (SamSam Westerpark B.V. en SamSam Frederik
Hendrik B.V.). Zij beschikt over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals is opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. Daarnaast heeft zij een aanvullende
coachingopleiding gevolgd. 

Beroepskrachten in opleiding
Bij het kinderdagverblijf zijn twee personen werkzaam die een EVC-procedure doorlopen en er is ook een BBL-
student werkzaam. 

De personen die een EVC-procedure doorlopen zijn in de onderzochte periode enkel boventallig ingezet. Of
de inzet van deze beroepskracht in opleiding overeenkomstig is met de voorwaarden opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang is derhalve in het huidige onderzoek niet beoordeeld. 

Bij het kinderdagverblijf is een BBL'er werkzaam die de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang niveau 3
volgt. Ten behoeve van het inspectieonderzoek heeft de leidinggevende de toezichthouder de
arbeidsovereenkomst van betreffende BBL-student doen toekomen. Dit contract is echter afgesloten met de
houder SamSam Westerpark B.V. De directeur verklaart in een telefoongesprek op 4 april 2019 dat het contract
is gewijzigd naar SamSam Frederik Hendrik B.V. 

Inzet BBL'er 
De inzet van de BBL'er is niet conform de kwaliteitseisen. Op de dag van het inspectiebezoek worden negen
kinderen opgevangen door één beroepskracht en de beroepskracht in opleiding. Er stond nog een andere vaste
beroepskracht ingeroosterd maar zij was op de dag van het inspectiebezoek ziek. Op deze dag is niet voldaan
aan de eis dat er gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal aantal op het kindercentrum in
te zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Aantal beroepskrachten
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Er worden namelijk negen kinderen opgevangen door een beroepskracht en een
beroepskracht in opleiding. Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van de kinderen en de
bijbehorende roosters van het personeel blijkt dat ook in de onderzochte periode van 1 tot en met 19 februari
2019 voldoende beroepskrachten voor het aantal en de leeftijd van de kinderen die zijn opgevangen zijn ingezet.
In de onderzochte periode zijn maximaal negen kinderen per dag opgevangen. 

Dagelijks houden de beroepskrachten bij op welk tijdstip er aan het begin en einde van de dag wordt afgeweken
van de beroepskracht-kindratio. Op deze manier krijgt de houder hier zicht op en kunnen eventueel de werktijden
van de beroepskrachten en/of het pedagogisch beleidsplan worden bijgesteld. In het pedagogisch beleidsplan is
beschreven dat er kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio van 8.15 tot 9.15 uur en gedurende de

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in
de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal
minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van
het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
de afzonderlijke stamgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening gehouden met de
opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub c Wet kinderopvang; art 7 lid 1 lid 2 lid 8 lid 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling wet kinderopvang.)
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pauze van 13.00 tot 15.00 uur. In de onderzochte periode is enkele afgeweken op deze tijden. Op deze
momenten is ten minste de helft van het aantal beroepskrachten ingezet.

Het is beleid van de houder dat er gedurende de gehele opvang twee personen in het pand aanwezig zijn. Uit de
opgestelde roosters blijkt dat dit ook het geval is geweest in de onderzochte periode (1 tot en met 19 februari
2019). Daarnaast heeft de houder een achterwachtregeling ingesteld van personen die bij calamiteiten bereikbaar
zijn; de achterwachtregeling is opgenomen in het beleidsplan veiligheid en gezondheid. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
SamSam heeft een pedagogisch coach/beleidsmedewerker aangesteld. In het document 'Taken pedagogisch
coach/beleidsmedewerker' is beschreven dat de pedagogisch coach/beleidsmedewerker onder andere de
beroepskrachten coacht en voorstellen doet voor het pedagogisch beleid en zich bezighoudt met het invoeren
van de pedagogische beleidsvoornemens. 

SamSam heeft in het document 'Inzet pedagogisch coach/beleidsmedewerker kdv SamSam Frederik Hendrik' het
minimaal aantal verplichte uren vastgelegd waarvoor de pedagogisch coach/ beleidsmedewerker moet worden
ingezet. De leidinggevende laat in een telefoongesprek op 3 april 2019 weten dat het document is inzichtelijk voor
ouders op Connect. 

Er is een jaarplanning opgesteld hoe de coaching/ implementatie van pedagogische beleidsvoornemens vorm
krijgt. Dit wordt gedaan middels coaching op de werkvloer, coachinggesprekken, werkbesprekingen en
teamvergaderingen. Tevens wordt bijgehouden welke pedagogisch medewerker op welke moment gecoacht is of
gaat worden. Op deze manier heeft de houder er zicht op eof lke medewerker coaching ontvangt. 

De totstandkoming van het beleid is belegd bij de leidinggevende van SamSam. Haar taak is (nog) niet
opgenomen in de hiervoor beschreven documenten. Met de leidinggevende is besproken dat dit nog kan worden
toegevoegd aan deze beleidsdocumenten. 

Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook coaching heeft gekregen, kan worden beoordeeld
tijdens de inspectie in 2020. De houder heeft hiervoor nog het hele jaar 2019 de tijd.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kinderdagverblijf bestaat uit één stamgroep waarin maximaal veertien kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar
kunnen worden opgevangen. Ten tijde van het inspectiebezoek worden maximaal negen kinderen per dag
opgevangen.

Elk kind heeft een mentor die de ontwikkeling van de kinderen periodiek met de ouders bespreekt en
daarnaast het aanspreekpunt is voor ouders bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. De
leidinggevende heeft de toezichthouder een document doen toekomen waarin wordt bijgehouden wanneer van
welk kind de observaties en ontwikkelverslagen zijn uitgevoerd/ moeten worden uitgevoerd. 

Vaste gezichten
In het jaarlijks inspectieonderzoek van 12 september 2018 is geconstateerd dat het op één dag niet is gelukt om
te voldoen aan de voorwaarde met betrekking tot het maximaal aantal toegewezen beroepskrachten per kind
(voor kinderen vanaf 1 jaar) waarvan er dagelijks 1 werkte. 
De gemeente heeft naar aanleiding van dit onderzoek een schriftelijke waarschuwing afgegeven waardoor in het
huidige onderzoek extra aandacht aan de voorwaarde is besteed.

Op basis van de roosters van de beroepskrachten van 1 tot en met 19 februari 2019 blijkt dat er is voldaan aan
de voorwaarden met betrekking tot het maximaal aantal vaste beroepskrachten per kind waarvan er in de
onderzochte periode dagelijks ten minste één werkte.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 13 maart 2019
- Beroepskwalificaties pedagogisch coach/beleidsmedewerker, reeds in bezit GGD en ontvangen op 21 maart
2019
- Certificaat pedagogisch coach/ beleidsmedewerker, ontvangen op 21 maart 2019
- Afschriften beroepskwalificaties, ontvangen op 28 februari 2019
- Taken pedagogisch coach/beleidsmedewerker, januari 2019, ontvangen op 21 maart 2019
- Document pedagogische begeleiding SamSam, ontvangen op 28 februari 2019
- Inzet pedagogisch coach/beleidsmedewerker kdv SamSam Frederik Hendrik, ontvangen op 21 maart 2019
- Arbeidsovereenkomst pedagogisch coach/ beleidsmedewerker, ontvangen op 28 februari 2019
- Sitelettercontract pedagogisch coach/beleidsmedewerker, ontvangen op 21 maart 2019
- Telefonisch contact directeur op 4 april 2019 betreffende bezoldiging beroepskrachten, beroepskrachten in
opleiding en pedagogisch beleidsmedewerker/coach
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- Coachingsplan 2019, ontvangen op 21 maart 2019 
- Telefonisch contact leidinggevende betreft pedagogisch coach/beleidsmedewerker op 3 april 2019
- Waarschuwing d.d. 14 november 2018
- Roosters beroepskrachten van 1 tot en met 19 februari 2019, ontvangen op 28 februari 2019
- Presentielijsten van de kinderen van 1 tot en met 1 februari 2019, ingezien tijdens het inspectiebezoek en
ontvangen op 28 februari 2019
- Structureel volgen ontwikkeling februari 2019, ontvangen op 28 februari 2019
- Pedagogisch Beleidsplan kinderdagverblijf SamSam Frederik Hendrik, versie jan 2019, ontvangen op 28 februari
2019
- Plan met betrekking tot stagiaires SamSam Frederik Hendrik 2019, ontvangen op 28 februari 2019
- Plan van inzet 19 februari 2019, ontvangen op 28 februari 2019
- E- mailbericht leidinggevende met toelichting BBL’er inclusief bijlagen, ontvangen op 17 april 2019
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder voert beleid waarin het vormen, implementeren, evalueren en actualiseren van het veiligheids- en
gezondheidsbeleid een continu proces is dat samen met de beroepskrachten wordt uitgevoerd. De wijze waarop
dit wordt vormgegeven is concreet beschreven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. In het onderzoek na
aanvraag is het veiligheids- en gezondheidsbeleid inhoudelijk als voldoende beoordeeld. Het volledige veiligheids-
en gezondheidsbeleid is in dit onderzoek niet beoordeeld omdat dit ten opzichte van het vorige jaarlijks
inspectieonderzoek niet gewijzigd is. 

Wel is beoordeeld in hoeverre de houder beleid heeft dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te
vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd en dat de houder er zorg voor draagt dat er conform het
veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

Tijdens het werkoverleg dat één keer in de vier maanden plaatsvindt, gedurende het teamoverleg dat eens in de
tien weken plaatsvindt en in de wekelijkse memo die naar beroepskrachten wordt gestuurd, wordt aandacht
besteed aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De beroepskrachten en de ouders van SamSam kunnen het
actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid evenals de protocollen waar SamSam mee werkt inzien in het digitale
portaal. 

Kennis en uitvoering veiligheid- en gezondheidsbeleid 
De kennis en uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van speerpunten. Er
is gelet op de kennis en naleving van de werkafspraken omtrent uitstapjes en medisch handelen. Deze afspraken
zijn opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid alsmede in bijlage 1 en 2 van dit beleid. 

Medisch handelen
De beroepskrachten zijn tijdens het inspectiebezoek met betrekking tot het beleid omtrent medisch handelen op
de hoogte van het beleid. Zo vertelt een beroepskracht en de meewerkend leidinggevende indien een kind
geneesmiddelen toegediend moet krijgen, ouders een overeenkomst 'Gebruik geneesmiddelen' moeten invullen
en tekenen. Ten tijde van het inspectiebezoek krijgt een van de kinderen een neuspray (zoutoplossing). Tijdens
het inspectiebezoek is een ingevulde overeenkomst getoond waarin onder andere is opgenomen waar het
medicijn bewaard moet worden en waarvoor het medicijn gebruikt wordt. De meewerkend leidinggevende vertelt
tijdens het bezoek dat enkel de persoon die uitleg heeft gekregen van ouders omtrent het medicijn en het
formulier heeft ondertekend, het medicijn mag toedienen. Deze afspraken zijn conform het beleid van SamSam.

Uitstapjes
Tijdens het inspectiebezoek is de meewerkend leidinggevende samen met twee kinderen, één ouder van een kind
én de beroepskrachten, kinderen en enkele ouders van de locaties van SamSam in het Westerpark op uitstapje.
Uit het gesprek met de meewerkend leidinggevende blijkt dat er is gehandeld conform de werkafspraken zoals
deze zijn vastgelegd in het protocol uitstapjes SamSam FK, het pedagogisch beleidsplan SamSam FH en het
veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Zo is in de verschillende documenten bijvoorbeeld beschreven dat er altijd minimaal één beroepskracht en één
extra pedagogisch medewerker/ volwassene aanwezig dient te zijn en dat de beroepskracht beschikt over een
EHBO-diploma. Dit is tijdens het uitstapje het geval geweest. Tevens benoemt de meewerkend leidinggevende dat
tijdens een uitstapje in ieder geval een EHBO-trommel, de presentielijsten en mobiele telefoon mee zijn. De
meewerkend leidinggevende vertelt dat ouders tijdens het tekenen van het contract om schriftelijke toestemming
wordt gevraagd of de kinderen mee mogen op een uitstapje. Dit komt overeen met de vastgelegde afspraken. 

EHBO
In het jaarlijks inspectieonderzoek van 12 september 2018 is geconstateerd dat er niet is voldaan aan de
kwaliteitseisen met betrekking tot EHBO. De gemeente heeft naar aanleiding hiervan een schriftelijke
waarschuwing afgegeven waardoor in het huidige onderzoek extra aandacht aan de voorwaarde is besteed.

Het is beleid van de houder dat alle vaste beroepskrachten gekwalificeerd zijn voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde regels. Wegens wisselingen
van het personeel is zo spoedig mogelijk een EHBO training in gepland voor de nieuwe beroepskrachten. In
oktober hebben zij al een BHV cursus gevolgd met een gedeelte kinder-EHBO, als voorloper op de kinder EHBO
training. In januari 2019 hebben de nieuwe beroepskrachten een online training gevolgd en op 23 maart 2019
hebben zij hun certificaat behaald waarna alle vaste beroepskrachten in het bezit zijn van een EHBO-certificaat
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde regels.

Ondanks de genomen maatregelen van de houder is in de onderzochte periode niet voldaan aan de kwaliteitseisen
met betrekking tot EHBO. Uit de roosters van het personeel van 1 tot en met 19 februari 2019 blijkt dat er in de
onderzochte periode op 6, 13 en 19 februari 2019 van 7.45 tot 9.15 uur geen volwassene aanwezig was in het
kindercentrum in het bezit van een EHBO-certificaat conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze
kwalificatie gestelde regels.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
SamSam heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld die is gebaseerd op het protocol
'Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' voor de kinderopvang (versie juni 2018). Hierin is onder
andere een stappenplan met het afwegingskader opgenomen. Ook zijn in de meldcode de verantwoordelijkheden
binnen de organisatie vastgelegd en is de sociale kaart hierin opgenomen.  

Aanvullend hierop heeft de houder een 'Protocol Kindermishandeling nieuwe meldcode' vastgelegd waarin kort de
verschillende routes worden beschreven. Hierin wordt verwezen naar de vastgestelde meldcode. 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door deze te bespreken in het werkoverleg en de
teamvergaderingen. Daarnaast volgen alle vaste beroepskrachten de training Kinderen die opvallen. De
leidinggevende is tevens aandachtsfunctionaris kindermishandeling. De meldcode en de handleiding zijn digitaal
beschikbaar voor de beroepskrachten. Tijdens het bezoek weten de beroepskrachten mogelijke signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling te benoemen en de eerste stap die zij dienen te nemen in het geval van
een vermoeden.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Waarschuwing d.d. 14 november 2018
- EHBO-certificaten, ontvangen op 28 februari 2019
- Bericht EHBO-training maart 2019. ontvangen op 28 februari 2019
- Roosters ingezette beroepskrachten van 1 tot en met 19 februari 2019, ontvangen op 28 februari 2019
- Protocol Kindermishandeling nieuwe meldcode, december 2018, ontvangen op 28 februari 2019
- Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang SamSam Westerpark en
Frederik Hendrik, ontvangen op 21 maart 2019
- Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid SamSam FH, versie juni 2018, reeds in bezit GGD
- Bijlage 1. Preventie maatregelen op het gebied van veiligheid SamSam FH, versie juni 2018, herzien okt. 2018,
reeds in bezit GGD
- Bijlage 2. Preventie maatregelen op het gebied van gezondheid SamSam FH, reeds in bezit GGD 
- Uitstapjes SamSam FH, versie juni 2018, ontvangen op 28 februari 2019
- Uitstapjes SamSam FH, versie maart 2019, ontvangen op 21 maart 2019
- Ongevallenformulier, ingezien tijdens het inspectiebezoek
- Document medisch handelen, ontvangen op 28 februari 2019
- Toestemming medicijnen SamSam FH maart 2019, ontvangen op 21 maart 2019
- Telefonisch contact leidinggevende op 3 april 2019
- E-mailbericht leidinggevende ontvangen op 18 april 2019

De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de
Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub a Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 lid 1 Regeling wet
kinderopvang.)
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
Het kindercentrum is gevestigd in een pand aan de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam. In het onderzoek na
aanvraag is op basis van de plattegrond zoals deze is ingediend bij de omgevingsvergunning, beoordeeld dat de
groepsruimte een gebruiksoppervlakte heeft van ongeveer 54 m² (op de plattegrond hebben de verschillende
delen van de ruimtes de volgende oppervlaktes: ruimte 0.6 een oppervlakte van ongeveer 12 m², ruimte 0.5 een
oppervlakte van ongeveer 12 m² en ruimte 0.4 samen met ruimte 0.2 een oppervlakte van ongeveer 30 m²). De
situatie is ten opzichte van het onderzoek na aanvraag niet gewijzigd. Dit betekent dat er voldoende oppervlakte
beschikbaar is voor de veertien kinderen die maximaal op de locatie kunnen worden opgevangen. Ten tijde van
het huidige onderzoek worden dagelijks maximaal negen kinderen opgevangen. 

De ruimte is passend en conform het beleid van SamSam ingericht voor het aantal en de leeftijd van de kinderen
die worden opgevangen. Er is een snoezelruimte die middels een glazen wand en een deur kan
worden afgesloten. Hierin is onder andere een snoezelhoek met een licht/-water-lamp en spiegel aanwezig,
evenals speelgoed dat de kinderen zelf kunnen pakken en opbergen. Verder is deze ruimte voorzien van een hoge
box en twee hangwiegjes. De rest van de ruimte is ingericht met een lage tafel met stoelen, een keuken, een
verschoontafel, een kindertoilet en diverse speelhoeken. Zo is er onder andere een huishoek en een keukenhoek.
De leidinggevende vertelt dat in de inrichting van de ruimte nog wat wijzigingen zullen plaatsvinden. Er is
speelmateriaal dat de kinderen zelfstandig kunnen pakken en opbergen, zoals een kast met boekjes en manden
met knuffels en textiel. De meewerkend leidinggevende vertelt dat er klim- en klautermateriaal is besteld. 

De groepsruimte geeft toegang tot de slaapkamer. Ten tijde van dit onderzoek staan er zes bedden in de
slaapruimte en zijn er vier stretchers. Dit is voldoende voor het aantal kinderen dat ten tijde van het huidige
onderzoek wordt opgevangen. De meewerkend vestigingsmanager vertelt dat er een extra (dubbel) bed zal
worden aangeschaft omdat het aantal geplaatste kinderen toeneemt 

Voor het kindercentrum zijn daarnaast ook nog vier buitenbedden beschikbaar.

Buitenruimte
Het kindercentrum beschikt aan de achterkant van het pand over een eigen aangrenzende buitenruimte die
middels een houten trap bereikbaar is. In het onderzoek na aanvraag d.d. 5 juni 2018 is beoordeeld dat de
buitenspeelruimte een oppervlakte heeft van 44 m². De situatie is sindsdien niet gewijzigd. Dit is voldoende voor
de opvang van maximaal veertien kinderen. De buitenruimte is ingericht met een zandbak, een picknicktafel en
een moestuin. De meewerkend leidinggevende vertelt dat er momenteel veel met zand en modder wordt
gespeeld. Er is speelmateriaal aanwezig bijvoorbeeld voor in de zandbak en ballen. Er zullen nog een buitenkeuken
en een kippenhok geplaatst worden.   

In de buitenruimte zijn twee buitenbedden en ook staan er op de patio twee buitenbedden. De patio en de
buitenruimte zijn zichtbaar vanuit de groepsruimte.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprek met de meewerkend leidinggevende
- Inspectierapport onderzoek na aanvraag d.d. 5 juni 2018
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert ouders over alle vereiste onderwerpen door middel van het intakegesprek, nieuwsbrieven,
de website www.kdvsamsam.com en het digitale ouderportaal. Hier kunnen ouders documenten vinden zoals het
pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid alsmede diverse protocollen en werkinstructies
waarmee wordt gewerkt. 

Over de tijden waarop kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio worden ouders mondeling tijdens
de intake geïnformeerd en schriftelijk via de nieuwsbrieven. Tevens zijn deze tijden opgenomen in het
pedagogisch beleidsplan. 

Het inspectierapport is op de website van de houder geplaatst.

Oudercommissie
De houder heeft ondanks de kleinschaligheid van het kinderdagverblijf een oudercommissie weten in te stellen van
twee ouders. De houder heeft een oudercommissiereglement vastgesteld dat voldoet aan de daaraan gestelde
eisen. In het oudercommissiereglement is bijvoorbeeld opgenomen dat de oudercommissie uit minimaal twee en
maximaal vier leden bestaat en de wijze waarop de leden worden gekozen. Het reglement bevat geen regels
omtrent de werkwijze van de oudercommissie.

Aangezien een oudercommissie beslist bij een meerderheid van stemmen is een oudercommissie die uit minstens
drie leden bestaat aanbevolen.

Klachten en geschillen
De houder heeft een schriftelijk klachtenreglement getroffen, gebaseerd op het model van het intern
klachtenreglement van de brancheorganisatie kinderopvang; ook is de houder aangesloten bij de
Geschillencommissie. In het onderzoek na aanvraag d.d. 5 juni 2018 is reeds beoordeeld dat het
klachtenreglement voldoet aan de daaraan gestelde voorwaarden. Het is niet gewijzigd. Ouders kunnen het
klachtenreglement raadplegen via het digitale ouderportaal op de website. Nieuwe ouders worden tijdens het
intakegesprek geïnformeerd over de klachtenregeling en de mogelijkheid om geschillen voor te leggen aan De
Geschillencommissie. Daarnaast is het klachtenreglement beschikbaar op het digitale 'ouderportaal'. Het verdient
aanbeveling om een oudercommissie van ten minste drie leden in te stellen, omdat een oudercommissie beslist bij
een meerderheid van stemmen. 

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Inspectierapport onderzoek na aanvraag d.d. 5 juni 2018
- Klachtenreglement SamSam Frederik Hendrik B.V., ontvangen bij onderzoek na aanvraag
- www.degeschillencommisie.nl, geraadpleegd op 12 maart 2018
- www.kdvsamsam.nl, geraadpleegd op 19 februari 2019
- Gesprek met de meewerkend leidinggevende tijdens het inspectiebezoek
- Algemeen reglement oudercommissie kinderdagverblijf SamSam, juni 2013, aangepast januari 2019, ontvangen
op 28 februari 2019
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum draagt er zorg
voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop invulling wordt
gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van
het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en
de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school
bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het
kind naar de buitenschoolse opvang; 
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden
doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de
verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop
aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen kunnen
wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden waarop er
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de
tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De
afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist
is, kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de organisatie
van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid ten aanzien
van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken die
beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij
hierbij worden begeleid.

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.

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
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kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven
in het personenregister kinderopvang.
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van de wet
genoemde personen inclusief hemzelf.
Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het personenregister
kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen 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.
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in
de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal
minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de optelsom van
het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
de afzonderlijke stamgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening gehouden met de
opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.

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
stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het Besluit kwaliteit kinderopvang en
de daarbij behorende rekenregels; 
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten, dit niet
leidt tot een verlaging van het totaal aantal minimaal op of, indien de activiteit buiten het kindercentrum
plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten opzichte van de situatie direct
voorafgaand aan de activiteit.
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten
minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal beroepskrachten ingezet.
Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang er toe leidt dat in
het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch
bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. 
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het
telefoonnummer van deze persoon.
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 van het Besluit kwaliteit
kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning
van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert, de wijze
waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers moeten 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 dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één stamgroep. De
maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a van het Besluit kwaliteit
kinderopvang. 
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en
welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn toegewezen.
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan
per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte
van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie
vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per
dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte van
de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste vier
vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt de
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ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen
over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er
in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een
kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een
continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder van een
kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan
inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste
één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de
Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs
aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden. 
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het personeel met
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- 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;
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en
vaardigheden van personeel vereisen; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het vertrouwelijk
karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de
volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het toepassen van het afwegingskader , bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
e. het beslissen over: 
- het doen van een melding, en 
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Eisen aan ruimtes

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig,
toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum beschikt over ten
minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Passend voor spelactiviteiten ingerichte
binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum
toebedeeld.
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum. Voor
kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, maar in
ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd.
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal aanwezige
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kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

Informatie

De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren
beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig
mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen website
aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel
toegankelijke plaats.
De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te
leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.
De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder
beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden
waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het minimaal aantal
beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.

Oudercommissie

De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid
geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie vastgesteld.
Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden.
Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de oudercommissie.
De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming van de
oudercommissie.
Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van een
kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een
oudercommissie in te stellen.
Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie.
De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het kindcentrum
worden opgevangen.
De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze.

Klachten en geschillen

De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder van een
kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 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 : SamSam Frederik Hendrik B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000038838192
Website : http://www.kdvsamsam.com
Aantal kindplaatsen : 14
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : SamSam Frederik Hendrik B.V.
Adres houder : Frederik Hendrikstraat 28 H
Postcde en plaats : 1052 HV  Amsterdam
KvK-nummer : 70585059

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. P. Neefjes, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 19-02-2019
Opstellen concept inspectierapport : 04-04-2019
Zienswijze houder : 23-04-2019
Vaststellen inspectierapport : 23-04-2019
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 23-04-2019

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 23-04-2019

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

We bedanken inspectie voor de heldere omschrijving van ons pedagogische klimaat. We hechten veel waarde
aan de kwaliteit van opvang. We vinden het belangrijk de kinderen een uitdagende dag, maar ook voldoende rust
en aandacht te bieden. In het rapport is aandacht voor een omschrijving van de emotionele veiligheid, de
persoonlijke en sociale vaardigheden, de overdracht van normen en waarden en onze speciale aandacht voor
creativiteit. We zien daarom onze aandacht voor kindgerichte aandacht en de waarde die wij hechten aan een
pedagogische omgang met kinderen duidelijk omschreven in het rapport. 

Op twee punten zijn we, ondanks onze uiterste inspanningen, onvoldoende beoordeeld:
Op de dag van inspectie was een vaste beroepskracht ziek. De beroepskracht in opleiding werkte daarom naast
een vaste beroepskracht. 
De beroepskracht/kind-ratio was echter wel in orde (9 kinderen op 2 beroepskrachten). Op de dag van inspectie
voldeden we, vanwege de onvoorziene omstandigheid van een ziekmelding, niet aan de 33% formatieve inzet
per dag van een beroepskracht in opleiding. In de overige onderzochte periode was de formatieve inzet van de
beroepskracht in opleiding ruim in orde. 

In de door inspectie onderzochte periode (136,5 opvanguren) was er gedurende 6 uur geen beroepskracht
aanwezig met een EHBO-diploma. We hebben ons in januari ingespannen om zo snel mogelijk een EHBO-training
voor nieuwe beroepskrachten te organiseren. De theorietraining was wel direct mogelijk. Het praktijkgedeelte
kon pas worden ingepland in maart. 

We zien dat we, met de nieuwe wettelijke eisen en daarnaast het huidige en ernstige personeelstekort in de
kinderopvang, soms tegen een probleem aanlopen dat niet stante pede op te lossen is. We zijn ons zeer bewust
van de wettelijk gestelde eisen en normen en spannen ons in om hier te allen tijde aan te kunnen voldoen. We
hebben al in 2016 de keuze gemaakt om al onze personeelsleden EHBO en BHV te scholen. We hebben begin
2019 besloten om zelf actief mensen op te leiden als pedagogisch medewerker om te kunnen blijven voldoen
aan een ruimschoots in te zetten personeelsbestand, en werven continue en actief mensen vanuit de
arbeidsmarkt.
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