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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 9 maart 2020 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel 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, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de uitvoering
daarvan en het ouderrecht.

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 bij het onderzoek.

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 persoon, 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 yoga, muziek 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. 

Het team bestaat uit drie vaste beroepskrachten en een beroepskracht in opleiding. 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.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder heeft voor het kindercentrum een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het pedagogisch
beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de
stamgroepen. De houder draagt er zorg voor dat de beroepskrachten conform het pedagogisch beleid
werken door het voeren van team- en groepsoverleg. Tevens is een pedagogisch coach aangesteld die de
beroepkrachten coacht in hun pedagogisch handelen.

Pedagogische praktijk
Op basis van observaties van de pedagogische praktijk is beoordeeld of verantwoorde kinderopvang wordt
geboden. De observaties vonden plaats tijdens het eten en vrij spelen in de groep. Uit onderstaande
voorbeelden blijkt dat de beroepskrachten gedurende het inspectiebezoek voldoende uitvoering geven aan
de aspecten van verantwoorde kinderopvang. 

Zodra de meeste kinderen binnen zijn wordt rond 9.00 uur de groep oudste kinderen opgesplitst in twee
groepen. Één groep gaat in de achterste ruimte van het pand spelen en de andere groep mag helpen met
fruit snijden. Voordat de kinderen aan tafel gaan worden ze eraan herinnerd om hun handen te wassen. De
kinderen die helpen krijgen ieder een snijplank en een mes en mogen kiezen was ze willen snijden of pellen:
een sinaasappel, mandarijn, mango of appel. De beroepskracht zit bij de kinderen aan tafel en begeleidt
waar nodig of als kinderen om hulp vragen. Tegelijkertijd worden er gesprekjes gevoerd over het fruit. Zo
komen kinderen en beroepskracht samen tot de conclusie dat mango's lastig te snijden zijn en dat het fruit
die dag hard is waardoor het snijden ook lastig is. De activiteit stimuleert de fijne motoriek van de kinderen.
Tegelijkertijd worden de sociale competenties gestimuleerd doordat de kinderen fruit snijden voor elkaar en
de beroepskracht helpen. 

Het voorste gedeelte van de locatie is ingericht als snoezelruimte voor de baby's van de groep. Dagelijks
werkt hier een vaste beroepskracht die de baby's verzorgt. In de snoezelruimte is in de hoek een verhoging
gecreëerd met spiegels en een bubbelbuis. Op de grond liggen verschillende kussens en schapenvellen waar
de kinderen op kunnen liggen en er staat rustgevende muziek op. Daarnaast is er verschillend houten
speelgoed voorhanden. 

Na het eten van het fruit worden de oudste kinderen weer in twee groepen verdeeld. Één groep gaat buiten
spelen en de andere groep mag een activiteit voor binnen uitkiezen. De beroepskracht helpt de kinderen
met een keuze maken. De groep besluit om met de voelbak te gaan spelen: dat is een grote bak gevuld met
rijst. In de bak liggen trechters, schepjes en bakjes waarmee de kinderen kunnen spelen en de
eigenschappen van rijst kunnen ervaren. Verder ligt er een xylofoon in de bak. De beroepskracht laat aan de
kinderen horen wat er gebeurt als de rijst over de xylofoon valt waar iedereen aandachtig naar luistert. De
beroepskracht vertelt dat de inhoud van de bak vaak wordt ververst zodat de kinderen verschillende
materialen kunnen verkennen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Observatie in de groep
- Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf SamSam Frederik Hendrik, versie januari 2020, ontvangen op
10 maart 2020
- Pedagogisch Werkplan SamSam Frederik Hendrik, versie maart 2020, ontvangen op 10 maart 2020
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die werken bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.
Zij zijn hiermee ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en voor aanvang van de werkzaamheden
gekoppeld aan de houder. Deze beoordeling is gebaseerd op de medewerkers die in dienst zijn getreden na
het laatste inspectiebezoek d.d. 19 februari 2019.

Opleidingseisen
De beroepskrachten die bij het kindercentrum werken, beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op de beroepskracht die in
dienst is getreden na het laatst inspectiebezoek d.d. 19 februari 2019.
 
SamSam heeft een pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld voor de drie locaties van SamSam.
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. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek worden voor het aantal en de leeftijd van kinderen die worden
opgevangen voldoende beroepskrachten ingezet. In de groep worden namelijk veertien kinderen
opgevangen door drie beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 24 februari tot en met 6 maart 2020 en de
bijbehorende werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode
voldoende beroepskrachten voor het aantal opgevangen kinderen zijn ingezet.

Tijdens dit onderzoek is het afwijken van de beroepskracht-kindratio in het kader van de drie-uursregeling
niet onderzocht.

Ten tijde van het onderzoek werkt op het kindercentrum één bbl-stagiair. De bbl-stagiair wordt ingezet
conform de cao Kinderopvang en het beleid van de houder. 

Het komt niet voor dat iemand alleen op het kindercentrum aanwezig is. Als er in een uitzonderlijke situatie
maar één beroepskracht aanwezig is kan er een beroep worden gedaan om de achterwachtregeling die is
beschreven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Het beleid is in te zien op de tablet van de groep.

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. Daarnaast is een coachplan opgesteld voor 2019 en 2020 waarin
is beschreven hoe de coachuren zijn verdeeld en aan welke onderwerpen aandacht wordt besteed. Uit het
plan blijkt dat alle beroepskrachten coaching ontvangen. 

De pedagogisch beleidsmedewerker/ coach werkt geregeld als invalkracht op de locatie en wordt door een
extern bureau gecoacht.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
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Er is één stamgroep van maximaal veertien kinderen in de leeftijd van 0 tot 3 jaar. Zodra een kind 3 jaar
wordt stroomt het door naar een andere locatie van de houder. 
Gedurende de dag wordt de groep opgesplitst waarbij een aparte ruimte is ingericht voor de baby's van de
groep. Deze ruimte heet de snoezelruimte en hier zijn vaste beroepskrachten aan verbonden. Rond de
eerste verjaardag van het kind gaan zij meespelen in de andere ruimte in het pand. Alle kinderen hebben
een mentor die verbonden is aan de ruimte waarin zij verblijven. In principe voert de mentor het
intakegesprek met ouders en zodra een kind doorstroomt, worden ouders geïnformeerd over de nieuwe
mentor.

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

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Presentielijsten 24 februari tot en met 6 maart 2020, ingezien op de locatie
- Werkroosters 24 februari tot en met 6 maart 2020, ontvangen op 10 maart 2020
- Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid SamSam FH, maart 2020, ontvangen op 10 maart 2020
- Personenregister Kinderopvang gecontroleerd op 16 maart 2020
- Contracten medewerkers, ontvangen op 10 en 12 maart 2020
- Inzetbaarheid bbl-stagiair, ontvangen op 10 maart 2020
- Contract bbl-stagiair, ontvangen op 10 maart 2020
- BPV-beleid, versie juli 2018, reeds in het bezit van de GGD
- Protocol Mate inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding, reeds in het bezit van de GGD
- Beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/ coach, reeds in het bezit van de GGD
- Inzet pedagogisch coach/beleidsmedewerker kdv SamSam Frederik Hendrik 2019, reeds in het bezit van
de GGD
- E-mailbericht ontvangen op 17 maart 2020
- Coachingsplan 2019, ontvangen op 17 maart 2020
- Coachingsplan 2020, ontvangen op 17 maart 2020
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid voor de locatie opgesteld. 

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. Zo wordt
er jaarlijks een risico-inventarisatie uitgevoerd door de beroepskrachten. Aan de hand van de risico-
inventarisatie wordt een actieplan opgesteld. Daarnaast wordt een jaarverslag veiligheid en gezondheid
opgesteld aan de hand van de risico-inventarisatie, de ongevallenregistratie, klachten van ouders,
gewijzigde wetgeving, werkbesprekingen, teamvergaderingen en de wekelijks memo aan het personeel. De
voortgang van de plannen wordt geëvalueerd tijdens het teamoverleg. De houder organiseert vijf keer per
jaar een teamvergadering en drie keer per jaar een groepsoverleg waarbij beleidszaken onder de aandacht
worden gebracht. 

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. 

Op basis van een steekproef uit de personeelsroosters van 24 februari tot en met 6 maart 2020 en de
ontvangen EHBO-certificaten constateert de toezichthouder dat dagelijks tijdens opvanguren een vaste
beroepskracht aanwezig is geweest die in het bezit is van een geldig EHBO-certificaat.

Kennis en uitvoering veiligheids- en gezondheidsbeleid
De kennis en uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van een
speerpunt. Op het gebied van veiligheid en gezondheid is gelet op de kennis en uitvoering van het beleid
Veilig slapen.

Op de locatie is een slaapkamer aanwezig waar de temperatuur en het CO2-gehalte gedurende de hele
dag wordt gemonitord door een digitaal systeem. Tevens hangt er een thermometer in alle ruimtes om de
temperatuur af te lezen. De leidinggevende kijkt geregeld in het systeem naar de metingen die worden
verricht en onderneemt actie indien nodig. Het streven is om de temperatuur in de slaapkamer op 18 graden
Celsius te houden. De beroepskrachten verklaren toezicht te houden op de kinderen door één keer per
kwartier in de slaapkamer te kijken en door middel van de babyfoon. Alle kinderen slapen tot ze 2 à 2,5 jaar
zijn in een slaapzak en daarna onder een deken of laken. Verder is de werkafspraak dat er geen lakens voor
een bed worden gehangen. 

Naast de bedden in de slaapkamer kan er gebruik worden gemaakt van twee hangwiegen en vier
buitenbedden om in te slapen. Voor het gebruik van de hangwieg of het buitenbed geven ouders schriftelijk
toestemming. De beroepskrachten houden ook hierbij toezicht door iedere tien tot vijftien minuten te kijken
en door middel van de babyfoon. Kinderen liggen tot ongeveer 1 jaar in de hangwieg en stappen dan over
naar de slaapkamer. 
Bij de buitenbedden hangt een apparaat dat het fijnstofgehalte in de lucht meet. Zodra het apparaat een
oranje of rode melding geeft, wordt er geen gebruik gemaakt van de buitenbedden. De beroepskrachten
bepalen op hun gevoel welke slaapzak en kleding het kind aankrijgt als het in een buitenbed ligt. Hierbij
controleren de beroepskrachten als het kind slaapt aan de hals en handen of het niet te koud of te warm is. 

Ten slotte worden kinderen alleen ingebakerd met schriftelijke toestemming en op verzoek van ouders.
Voor het inbakeren is een apart werkinstructie opgesteld. 

De beroepskrachten werken hiermee conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de aanvullende
werkafspraken.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
SamSam heeft een protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag' vastgesteld. Hiervoor is
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gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. De meldcode
voldoet aan de wettelijke eisen. In dit protocol is een sociale kaart voor de organisatie opgenomen.

Tijdens het inspectiebezoek zijn de beroepskrachten op de hoogte van de mogelijke signalen van
kindermishandeling en huiselijk geweld en de stappen die zij dienen te nemen in geval van een vermoeden.
Jaarlijks wordt de meldcode tijdens een teamvergadering doorgenomen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprekken met de beroepskrachten
- EHBO-certificaten, ontvangen op 10 maart 2020
- Werkroosters 24 februari tot en met 6 maart 2020, ontvangen op 10 maart 2020
- Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang SamSam, versie juni
2018, reeds in het bezit van de GGD
- Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid SamSam FH, maart 2020, ontvangen op 10 maart 2020 
- Preventieve maatregelen op het gebied van Veiligheid SamSam FH, versie augustus 2019, ontvangen op 10
maart 2020
- Preventieve maatregelen op het gebied van Gezondheid SamSam FH, versie augustus 2019, ontvangen
op 10 maart 2020
- SamSam achtergrondinformatie over inbakeren, versie mei 2012, ontvangen op 10 maart 2020
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Ouderrecht

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin twee leden van de locatie zitting hebben. De
oudercommissie vergadert samen met de oudercommissie van de locaties in het Westerpark.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprek leidinggevende
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid

• Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale
omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

Pedagogische praktijk

• In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een kindercentrum er
in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin kinderen zich
bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie
van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het
gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te
stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

• In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: a. de houder of voorgenomen houder van een
kindercentrum; b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen; c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel
tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; d. de personen die uit hoofde van hun functie
toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; e. de
personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun
hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen
zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. Voor zover het natuurlijke personen betreft is
eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven in het personenregister
kinderopvang.

• Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het personenregister
kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

• Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.

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

• De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat: 
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het besluit
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kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de gecombineerde groep
wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij
behorende rekenregels; 
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit buiten
het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten opzichte van
de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten
kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.

• De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, 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.

• Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is
tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het
kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. 
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.

• 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 het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van het
besluit.

• 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 dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één stamgroep.
De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.

• 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.

• Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
• Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en

bespreekt de 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
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• 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.

Veiligheid en gezondheid
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: 
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
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.
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Ouderrecht
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.
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Naam voorziening : SamSam Frederik Hendrik B.V.

KvK-vestigingsnummer : 000038838192

Website : http://www.kdvsamsam.com

Aantal kindplaatsen : 14

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : SamSam Frederik Hendrik B.V.

Adres houder : Frederik Hendrikstraat 28 H

postcode en plaats : 1052 HV Amsterdam

KvK-nummer : 70585059

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. B. Homma

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 09-03-2020

Opstellen concept inspectierapport : 23-03-2020

Zienswijze houder : 27-03-2020

Vaststellen inspectierapport : 27-03-2020

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 03-04-2020

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 03-04-2020

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

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.

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