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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 29 september 2020 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een aangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd. Dit betrof geen onderzoek op locatie, maar een telefoongesprek met de
eigenaresse. 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 en de stabiliteitseisen. Omdat er het afgelopen jaar een wijziging heeft
plaatsgevonden in het aantal groepen en het gebruik van de groepsruimtes is ook de kwaliteitseis
'accommodatie' onderzocht. Op deze locatie wordt voorschoolse educatie (VE) aangeboden. Daarom is ook
de Amsterdamse basiskwaliteit VVE van de locatie in kaart gebracht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht
staan achter in het rapport vermeld.

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 beoordeeld bij de betreffende
kwaliteitseisen.

Beschouwing
Kinderdagopvang De Blije Bij valt, net als de buitenschoolse opvang, onder VOF Kinderopvang De Blije Bij. De
VOF bestaat uit 2 vennoten, waarvan 1 de dagelijkse leiding van zowel het kinderdagverblijf als de
buitenschoolse opvang op zich neemt. Het kindercentrum is gevestigd in Amsterdam-West.

Het kinderdagverblijf is afgelopen jaar van 3 stamgroepen naar 2 gegaan, de dreumesgroep is opgeheven en
de kinderen zijn verdeeld over de baby- en de peutergroep. Op babygroep De Smurfen worden dagelijks 15
kinderen opgevangen van 0-3 jaar en op de peutergroep Mickey Mouse worden dagelijks maximaal 16
kinderen opgevangen van 2-4 jaar. Bij de organisatie wordt gewerkt met een vast team van 8
beroepskrachten. Sinds het vorige jaarlijks onderzoek zijn geen nieuwe beroepskrachten in dienst getreden.
Bij ziekte, vakantie of verlof wordt vervanging onderling geregeld.
De directeur is 4 dagen per week aanwezig op de locatie en ondersteunt de beroepskrachten bij dagelijkse
zaken zoals het bereiden van warme maaltijden. 

In de peutergroep wordt voorschoolse educatie geboden met behulp van het programma Uk en Puk.

Huidig onderzoek
In het huidige onderzoek is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het afwijken van de
beroepskracht-kindratio. Zo is geconstateerd dat deze afwijking plaatsvond op andere momenten dan is
opgenomen in het pedagogisch werkplan. De houder heeft gebruik gemaakt van het herstelaanbod en heeft
aanpassingen gedaan waardoor de overtreding opgeheven is. Ook is in het onderzoek geconstateerd dat
door de bouw van een werkverdieping in de baby- en peutergroepsruimte en het verhogen van het aantal
kindplaatsen in deze groepen onvoldoende oppervlakte is per kind. Ook hiervoor heeft de houder
gebruikgemaakt van een herstelaanbod en heeft een plan aangeleverd waaruit blijkt dat er aanpassingen
zullen worden gedaan waardoor het aantal vierkante meters per kind zo snel mogelijk weer passend zal zijn.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek overtredingen geconstateerd. De houder heeft daarna
maatregelen genomen die waarborgen dat de overtredingen in de toekomst niet meer worden gemaakt of
binnen afzienbare tijd zullen worden opgeheven. Daarom adviseert de toezichthouder om niet handhavend
op te treden. Het college kan voor bepaalde geconstateerde overtredingen wel een boete opleggen, dit is
afhankelijk van het gemeentelijk handhavingsbeleid.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor het kinderdagverblijf is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. De houder zorgt er, onder
andere door middel van het aanbieden van pedagogische coaching, voor dat de beroepskrachten handelen
volgens het pedagogisch beleidsplan. Ook wordt het beleid besproken tijdens de teamvergaderingen.

Pedagogische praktijk
Er heeft geen inspectiebezoek op locatie plaatsgevonden. De pedagogische praktijk van deze locatie is
beoordeeld aan de hand van een telefoongesprek met de leidinggevende en tevens eigenaresse van de
locatie. Op basis van dit gesprek is beoordeeld dat er voldoende uitvoering wordt gegeven aan het
pedagogisch beleid en dat er verantwoorde kinderopvang wordt geboden.

Er wordt op kinderdagverblijf de Blije Bij gewerkt met het VVE-programma Uk & Puk. Vanuit dit
programma wordt elke 6 weken een ander thema aangeboden waar zowel in de peutergroep als in de
babygroep invulling aan wordt gegeven. Op het moment van het inspectieonderzoek is het thema 'reuzen en
kabouters' waarbij veel aandacht is voor de begrippen groot en klein, dik en dun en hoog en laag. Deze
begrippen worden door middel van verschillende spelletjes en activiteiten bekendgemaakt bij de kinderen.
Er wordt bijvoorbeeld in een kring overgerold met een grote en een kleine bal. In de groep is een grote en
een kleine pop Puk aanwezig. Als knutselactiviteit wordt bijvoorbeeld een grote en een kleine schoen
geplakt. En de kinderen in de peutergroep mogen op een kruk klimmen en zijn dan hoog, als ze er vervolgens
vanaf springen zijn ze laag. Het benoemen van deze begrippen draagt bij aan de taal- en rekenontwikkeling.
Ook wordt bij bovengenoemde activiteiten de motoriek gestimuleerd.
De taalontwikkeling wordt tevens gestimuleerd doordat kinderen bij elk thema woordkaarten mee naar
huis krijgen. Hiermee kunnen zij met hun ouders thuis woorden oefenen. 

De emotionele ontwikkeling wordt onder andere gestimuleerd door het geven van persoonlijke aandacht
aan ieder kind. Nu de ouders door de maatregelen rondom het corona-virus niet meer in de groep komen
kan het voor nieuwe kinderen moeilijker zijn om te wennen. Daarom is voor deze kinderen een uitzondering
gemaakt en mogen de ouders de eerste paar keer wel even mee naar binnen. Ook krijgen deze kinderen
altijd meer 1 op 1 aandacht van de vaste beroepskrachten, zo vertelt de eigenaresse. Het feit dat het hele
team beroepskrachten al meerdere jaren werkzaam is bij de locatie draagt ook bij aan een veilig en
vertrouwd gevoel voor ouders en kinderen.

In de teamvergaderingen wordt het pedagogisch beleid regelmatig besproken en worden de ervaringen van
de beroepskrachten onderling gedeeld. Ook worden er door de pedagogisch coach trainingen over het
beleid gegeven en is zij regelmatig aanwezig op de locatie om tips of ondersteuning te geven bij het
pedagogisch handelen.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat uiting wordt gegeven aan verantwoorde dagopvang. De emotionele
veiligheid wordt gewaarborgd, de sociale en persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd en er is aandacht
voor de overdracht van normen en waarden.

Voorschoolse educatie
Bij het kinderdagverblijf wordt in de peutergroep voorschoolse educatie aangeboden aan de hand van het
VVE-programma Uk & Puk. Het kindercentrum is van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 tot
18.00 uur. Gedurende de openingstijden wordt voorschoolse educatie aangeboden, maar het VVE-aanbod
vindt plaats tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 17.00 uur. Het kinderdagverblijf is 50 weken per jaar
open. Hierdoor krijgen kinderen tussen 2,5 en 4 jaar ten minste 960 uur VVE aangeboden.

In het pedagogisch beleidsplan staat omschreven vanuit welke visie er gewerkt wordt en welke
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ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd. Zo wordt de taalontwikkeling gestimuleerd doordat de
beroepskrachten voortdurend met en tegen de kinderen praten; ze benoemen hun eigen handelingen en de
handelingen, emoties en behoeftes van de kinderen. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt o.a.
gestimuleerd doordat de beroepskrachten tijdens de momenten van vrij spelen tussen de kinderen gaan
zitten, beschikbaar zijn voor de kinderen en waar nodig het spel begeleiden. De motorische ontwikkeling
wordt onder andere gestimuleerd door kinderen zoveel mogelijk zelf te laten doen.

De ouders worden betrokken bij de voorschool door de dagelijkse overdrachten, de observatiegesprekken,
ouderbijeenkomsten en thema-avonden. Ook krijgen ouders woordkaarten die bij het thema horen mee
naar huis, en worden er soms boekjes meegegeven die kinderen mogen lenen. Over de aansluiting tussen
de voor- en vroegschoolse educatie staat beschreven dat er een samenwerking is met basisschool
Immanuel en dat er 4 keer per jaar overleg plaatsvindt tussen de basisschool en het kinderdagverblijf.

Dagelijks worden maximaal 16 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. De beroepskrachten
beschikken over een passende beroepskwalificatie, het juiste VVE-certificaat en ze beschikken over het
juiste taalniveau.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan, versie augustus 2020, ontvangen op 1 oktober 2020;
- Gesprek met de eigenaresse, op 6 oktober 2020;
- VVE beleidsplan, versie janurari 2020, ontvangen op 2 oktober 2020;
- VVE en taalcertificaten, reeds in het bezit van de GGD.
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Personeel en groepen
Sinds het voorgaande jaarlijks inspectieonderzoek (d.d. 14 november 2019) is er geen nieuw personeel in
dienst getreden.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die werkzaam zijn 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. Dit is gebaseerd op al het personeel en de stagiair die zijn
ingezet in de periode van 21 tot en met 29 september 2020.

Opleidingseisen
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende
beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit oordeel is gebaseerd op het voorgaande
jaarlijks onderzoek.

Ook de pedagogisch beleidsmedewerker beschikt over een passende opleiding voor haar werkzaamheden.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen
dat wordt opgevangen. In de groep Smurfen worden namelijk 13 kinderen van 0 tot 3 jaar opgevangen door 4
beroepskrachten. In de groep Mickey Mouse worden 16 kinderen van 2 tot 4 jaar opgevangen door 2
beroepskrachten. 
Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 21 tot en met 29 september 2020 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

In de onderzochte periode van 21 tot en met 29 september is afgeweken van de beroepskracht-kindratio op
andere tijden dan beschreven staat in het pedagogisch beleid en meer dan 3 uur per dag. Hierin staat
namelijk dat er elke dag afgeweken kan worden van 13.00-15.00 en van 16.30-17.30 uur. Op 22 september
2020 werden tussen 8.00-9.00 uur te veel kinderen opgevangen door 1 beroepskracht; dit aantal liep op tot
12 peuters. Op 24 september 2020 werden tussen 8.00-9.00 uur 11 peuters opgevangen door 1
beroepskracht. En op de babygroep werden die dag tussen 17.30-18.00 uur 7 baby's (3 van 0 jaar, 3 van 1
jaar en 1 van 2 jaar) opgevangen door 1 beroepskracht. Op maandag 28 september 2020 werden tussen
17.30 en 18.00 uur 5 baby's (2 van 0 jaar en 3 van 1 jaar) opgevangen door 1 beroepskracht. 

Herstelaanbod
Voor de overtreding op het afwijken van de beroepskracht-kindratio heeft de houder gebruikgemaakt van
het herstelaanbod en heeft deze een aangepast pedagogisch beleid opgestuurd. Hierin zijn de uren waarop
kan worden afgeweken aangepast naar: 8.00-9.00 uur en 13.00-15.00 uur. Ook zijn de werktijden van de
beroepskrachten verlengd waardoor er aan het eind van de dag niet meer zal worden afgeweken van de
beroepskracht-kindratio. Uit het toegezonden personeelsrooster en de bijbehorende presentielijsten blijkt
dat van 19 oktober tot en met 23 oktober 2020 niet meer afgeweken is van de beroepskracht-kindratio. Met
deze nieuwe werkwijze is de overtreding opgeheven en kan ervan uit worden gegaan dat deze in de
toekomst niet meer zal voorkomen. 

Indien een beroepskracht alleen in het pand werkzaam is kan zij een beroep doen op de achterwacht: de
eigenaresse of haar man. Maar omdat er ook een buitenschoolse opvang van dezelfde houder in het pand is,
komt dit in de regel niet voor.

De stagiair die wordt ingezet op het kinderdagverblijf staat alleen boventallig op de groep.

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

• De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
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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 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.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub c sub d Wet kinderopvang; art 3 lid 3 sub a art 7 lid 1 lid 2 lid 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er zijn 2 stamgroepen: 
- Groep Smurfen bestaat uit maximaal 15 kinderen van 0-3 jaar.
- Groep Mickey Mouse bestaat uit maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar.

Ieder kind is geplaatst in 1 van de vaste stamgroepen, en alle kinderen worden dagelijks in groepen
opgevangen. Kinderen worden niet opgevangen in een tweede stamgroep indien er extra opvangdagen
worden aangeboden.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprek met de eigenaresse op 6 oktober 2020;
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 2 oktober 2020;
- Overzicht inzet beroepskrachten van de periode 21 tot en met 29 september 2020, ontvangen op 1 oktober
2020; 
- Presentielijsten van beide groepen van de periode 21 tot en met 29 september 2020, ontvangen op 1
oktober 2020;
- Beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach, reeds in het bezit van de GGD;
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 14 november 2019;
- Pedagogisch beleidsplan, versie augustus 2020, ontvangen op 1 oktober 2020;
- Aangepast pedagogisch beleidsplan, versie oktober 2020, ontvangen op 29 oktober 2020;
- Personeelsrooster van de periode 19 oktober 2020 tot en met 23 oktober 2020, ontvangen op 29 oktober
2020;
- Presentielijsten van beide groepen van de periode 19 tot en met 23 oktober 2020, ontvangen op 29 oktober
2020;
- Brief reactie herstelaanbod, ontvangen op 29 oktober 2020.
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Accommodatie
Omdat het afgelopen jaar de dreumesgroep is opgeheven en de baby- en peutergroep zijn uitgebreid qua
aantal kindplaatsen, is in dit onderzoek de beschikbare oppervlakte van de binnenspeelruimtes beoordeeld.
Het totaal aantal kindplaatsen is op het kinderdagverblijf hetzelfde gebleven.

Eisen aan ruimtes
De stamgroepsruimte van de babygroep heeft een oppervlakte van 42 m² en is daarmee geschikt voor de
opvang van maximaal 12 kinderen. De stamgroepsruimte van de peutergroep heeft een oppervlakte van 46,8
m² en is daarmee geschikt voor de opvang van 13 kinderen. 

De houder heeft het afgelopen jaar de dreumesgroep opgeheven en heeft deze ruimte in gebruik genomen
als ruimte voor de buitenschoolse opvang. In de kinderdagverblijfgroepen heeft de houder een
werkverdieping/vide van 14 m² laten bouwen om de opvang van extra kinderen (naar aanleiding van de
sluiting van de dreumesgroep) te kunnen waarborgen in de baby- en peutergroep. Dit extra oppervlak van 14
m² is door de houder meegerekend met de oppervlakte van de groepsruimtes waardoor er nu uitgegaan is
van 56 m² en 60,8 m² en dus van plaats voor maximaal 15 kinderen in de babygroep en maximaal 16
kinderen in de peutergroep. Op de plattegrond behorend bij de omgevingsvergunning lijkt in eerste instantie
dat deze oppervlakte ook ingetekend staat en dus mag worden meegenomen in de berekening van het
aantal kindplaatsen. Omdat niet duidelijk was in hoeverre dit extra oppervlak daadwerkelijk mag worden
meegerekend als verblijfsruimte, is door de toezichthouder contact opgenomen met het expertiseteam
brandveiligheid van de Gemeente Amsterdam en met de tekenaar van de plattegrond. Beide verklaren dat
de hoogte van een verblijfsruimte 2,10 m moet zijn. Omdat de hoogte van de bovenkant van de vide tot het
plafond 2,15 m is kan dit oppervlak van 14 m² worden meegerekend als verblijfsruimte. De ruimte vanaf de
grond tot de onderkant van de vide is echter te laag - namelijk 1,45 m² - om meegerekend te kunnen
worden als verblijfsruimte, waardoor het totale oppervlak van de groepen ongewijzigd blijft. Ook verklaart
de tekenaar van de plattegrond de vide niet gezien te hebben en bij het tekenen van de plattegrond te zijn
uitgegaan van de verklaringen van de houder. De houder is op haar beurt weer uitgegaan van de
verklaringen van het bedrijf dat de vide heeft verkocht.

In de onderzochte periode van 21 tot en met 29 september 2020 zijn op verschillende dagen te veel kinderen
opgevangen voor de totale oppervlakte van de groepen. Zo zijn op 21 en 29 september 13 kinderen en op 28
september 15 kinderen opgevangen in de babygroep. Op 28 september zijn op de peutergroep 15 kinderen
opgevangen en op 29 september waren dit er 16.

Herstelaanbod
Voor de overtreding op het aantal vierkante meters per kind heeft de houder gebruikgemaakt van het
herstelaanbod en heeft een plan van aanpak opgesteld om zo snel mogelijk te voldoen aan het juiste
oppervlakte per geplaatst kind. In het plan is te lezen dat de recent uitgebreide buitenschoolse opvang weer
zal teruggaan in het aantal kindplaatsen; hiervoor is een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente. De
babygroep zal worden opgesplitst in 2 groepen van ieder maximaal 9 kinderen waarbij de 2e groep gebruik
gaat maken van de nu lege ruimte van de buitenschoolse opvang. Ook zal de leeftijd van de babygroep
uitbreiden naar 0 tot 2,5 jaar waardoor er meer ruimte is voor de jongste peuters op deze groepen. De
peutergroep zal moeten inkrimpen qua kindplaatsen van 16 naar 13 kinderen en dit zal geleidelijk, via
natuurlijke uitstroom gebeuren. De eigenaresse verwacht dat 20 mei 2021 het laatste kind zal doorstromen
naar de basisschool. Ook staat in het plan beschreven dat de peutergroep tot die tijd in de ochtenden
gebruik zal maken van de ruimte van de buitenschoolse opvang en dat de OC en de ouders zo snel mogelijk
zullen worden ingelicht. De eigenaresse verklaart de ouders ook te zullen inlichten dat er, tot de terugloop
van het aantal kinderen gerealiseerd, geen extra dagen meer aangevraagd kunnen worden. 
Met dit plan kan worden aangenomen dat de houder er zorg voor draagt dat zo snel mogelijk weer
voldoende oppervlakte aan binnenspeelruimte beschikbaar zal zijn voor het aantal opgevangen kinderen en
de overtreding binnen aanzienlijke tijd opgeheven zal zijn. Daarom adviseert de toezichthouder om op deze
overtreding niet handhavend op te treden.

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

• Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum beschikt
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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.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub g sub h Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond B-02, behoort bij beschikking met OLO nummer: 4662823, d.d. 18-3-2020, reeds in het bezit
van de GGD;
- Omgevingsvergunning, afgegeven op 12 juni 2020, reeds in het bezit van de GGD;
- Ontwerp vergunning OLO 4662823, afgegeven op 18 maart 2020, reeds in het bezit van de GGD;
- Gesprek met de eigenaresse op 6 oktober en op 14 december 2020;
- Foto's van de vide/werkverdieping, ontvangen op 29 oktober 2020;
- Tekening module werkverdieping, ontvangen op 5 november 2020;
- E-mail bericht van de Inspecteur Gebruikstoezicht Expertiseteam Brandveiligheid, ontvangen op 6
november 2020;
- E-mail bericht van de Senior inspecteur Expertiseteam Brandveiligheid, ontvangen op 18 november 2020;
- Telefonisch contact met de tekenaar van de plattegrond, op 3 december 2020;
- Plan van aanpak, ontvangen op 14 december 2020;
- Wijzigingsverzoek kindplaatsen buitenschoolse opvang, ingediend op 9 december 2020, ontvangen op 14
december 2020.
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Randvoorwaarden voorschoolse educatie

Registratie in EL-VVE
De gegevens uit EL-VVE zijn actueel, en de gegevens worden minimaal maandelijks bijgewerkt.

Gemeentelijke basiskwaliteit beroepskrachten voorschoolse educatie
De eigenaresse is hbo-geschoold en is dagelijks aanwezig op de locatie. Ook de pedagogisch
beleidsmedewerker/coach heeft extra uren voor het begeleiden van de VVE-groep. Zij is 1 dag per maand
extra op de groep aanwezig, boven de wettelijk verplichte coachinguren waarvoor zij ingezet wordt.

Overdracht naar basisschool
Voor alle kinderen die doorstromen naar de basisschool wordt het 'Uniform Amsterdams
Overdrachtsformulier' ingevuld en meegegeven naar school. Voor kinderen over wie zorgen bestaan wordt
de ouders altijd om toestemming gevraagd om een warme overdracht te geven aan de basisschool; helaas
blijkt in de praktijk dat veel ouders dit niet willen. De eigenaresse vertelt op welke wijze ze ouders probeert
te overtuigen van de voordelen voor het kind van een warme overdracht naar de basisschool.

Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de eigenaresse op 6 oktober 2020;
- Uitdraai EL-VVE september d.d. 30 september 2020, ontvangen op 1 oktober 2020;
- Plaatsingslijst Mickey Mouse september 2020, ontvangen op 1 oktober 2020:
- Afschriften VVE-certificaten en kwalificaties taalnorm, reeds in het bezit van de ggd;
- Beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/coach en eigenaresse, reeds in het bezit van de
GGD;
- Overdrachtsformulier, ontvangen op 1 oktober 2020;
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 14 november 2019;
- VVE beleidsplan, versie januari 2020, ontvangen op 2 oktober 2020.
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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.

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.

Voorschoolse educatie

• De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum kenmerkende
visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in het aanbod van
activiteiten.

• De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van het
jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-
emotionele ontwikkeling.

• De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

• De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven aan
de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige overgang van
het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.

• Geldt vanaf 1 augustus 2020. De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt
aangeboden beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het
aanbod voorschoolse educatie zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeënhalf jaar
oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.

• Tot 1 augustus 2020. De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten
minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de
ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Na 1 augustus 2020. Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag
dat het tweeënhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.

• Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten keuzedeel
dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten minste kennis
en vaardigheden omvat met betrekking tot: 
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a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie, 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling, 
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie, 
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een
zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht. (art 1.50b Wet kinderopvang;
art 4 lid 2 en 3 sub a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
OF 
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de beroepsopleiding
omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond, bestaande uit ten minste 12
dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot
voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

• De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.

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
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
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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.

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.

• Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.

Accommodatie
Eisen aan ruimtes

• 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.

Randvoorwaarden voorschoolse educatie
Registratie in EL-VVE

• De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE.
• De houder draagt zorg dat de gegevens van de geregistreerde kinderen in EL-VVE actueel blijven.

Gemeentelijke basiskwaliteit beroepskrachten voorschoolse educatie

• Er is voor iedere groep ten minste één hbo-geschoolde medewerker beschikbaar (hbo’er op de groep
of hbo-coach) die de scholing ‘hbo’er in de voorschool’ heeft gevolgd. De inzet van de hbo-coach is ten
minste 100 uur per groep per jaar. De hbo’er als (senior) pedagogisch medewerker is ten minste 640
uur per jaar werkzaam op de groep ten behoeve van de voor- en vroegschoolse educatie.

Overdracht naar basisschool

• Voor alle kinderen die van de voorschool naar de vroegschool doorstromen vindt er een schriftelijke
overdracht plaats waarbij in ieder geval de ontwikkeling op de vier ontwikkeldomeinen aan de orde
komt.

• Indien er sprake is van een kind waar over zorgen bestaan dan vindt er een warme overdracht plaats,
drie maanden voor start van de basisschool.
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Naam voorziening : Kinderopvang De Blije Bij

KvK-vestigingsnummer : 000000597295

Website :

Aantal kindplaatsen : 31

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

Naam houder : VOF Kinderopvang De Blije Bij

Adres houder : Burgemeester Röellstraat 25

postcode en plaats : 1064 BK Amsterdam

KvK-nummer : 34341101

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. F. Çavdar

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 29-09-2020

Opstellen concept inspectierapport : 15-12-2020

Zienswijze houder : 17-12-2020

Vaststellen inspectierapport : 17-12-2020

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 17-12-2020

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 17-12-2020

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 afgezien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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