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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 18 oktober 2018 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. 

Tevens is in dit onderzoek de voorwaarde zoals opgenomen in een voornemen last onder dwangsom zoals
afgegeven op 21 maart 2018  beoordeeld.

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 het onderzoek.

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

De locaties van het Westerpark stonden als één voorziening in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd.
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 2017 bleek echter dat de voorziening was gevestigd op twee
adressen waardoor deze als twee kindercentra moesten worden geregistreerd. Per 1 juli 2018 zijn de
kindercentra geregistreerd als twee voorzieningen.

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 aandachtfunctionaris 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. Dit is ook te zien in de inrichting van de locaties, waarin 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. 

Locatie
SamSam Westerprak B.V. heeft twee stamgroepen: een peutergroep waarin dagelijks maximaal twaalf kinderen
in de leeftijd van 2 tot 4 jaar worden opgevangen en een babygroep waarin maximaal twaalf kinderen in de
leeftijd van 0 tot 2 jaar worden opgevangen. Op de locatie werken zeven beroepskrachten waarvan er drie het
afgelopen jaar nieuw in dienst zijn getreden.

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
Voor de locatie is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Aanvullend hierop zijn de pedagogisch basisdoelen in een
apart document uitgewerkt. Daarnaast is samen met de beroepskrachten van beide locaties van SamSam
Westerpark een pedagogisch werkplan opgesteld waarin voor de locaties 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. Gedurende het werkoverleg dat eens in de vier maanden en
het teamoverleg dat eens in de tien weken plaatsvindt en de wekelijkse memo die naar de beroepskrachten
gestuurd wordt, wordt aandacht besteed aan het pedagogisch handelen. Daarnaast is het beleid van de houder
dat beroepskrachten één keer per jaar een cursus volgen. Hierbij wordt gekeken naar wat past bij de individuele
beroepskracht en diens leerdoelen.

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 ligt de nadruk op 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 allerkleinste, 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 en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen
concreet beschreven. Zo wordt bijvoorbeeld de dagindeling beschreven. De kinderen kunnen de stamgroepen
verlaten tijdens bijvoorbeeld activiteiten, buiten spelen of een uitstapje. Voor de organisatie van het buiten
spelen wordt verwezen naar het document 'preventie maatregelen op het gebied van veiligheid' en voor de
organisatie van uitstapjes naar het protocol 'Uitstapjes'. Deze documenten zijn onderdeel van het pedagogisch
beleid.

In het beleidsplan is beschreven dat in Babygroep 2 mogelijk kan worden afgeweken van de vereiste
beroepskracht-kindratio van 8.30 tot 8.45 uur, van 9.00 tot 9.15 uur, van 13.00 tot 15.00 uur en van 16.45 tot
17.15 uur. In Peutergroep 2 kan worden afgeweken van 8.45 tot 9.15 uur, van 13.00 tot 15.00 uur en van
16.45 en 17.15 uur. 

Het beleidsplan bevat een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd
en gestimuleerd. SamSam maakt hiervoor gebruik van de observatiemethode Focus. Bij 9 maanden, 1 jaar en 9
maanden en 2 jaar en 9 maanden wordt voor elk kind aan de hand van deze methode een observatie gedaan.
Naar aanleiding hiervan wordt een verslag geschreven dat de ouders ontvangen waarna een oudergesprek wordt
ingepland en de ontwikkeling van het kind wordt besproken. Ook is beschreven dat deze gegevens met
toestemming van ouders kunnen worden overgedragen aan de basisschool, voorschool, buitenschoolse opvang
of een ander kinderdagverblijf. Met betrekking tot het signaleren van bijzonderheden en problemen in de
ontwikkeling van de kinderen is beschreven dat de beroepskrachten trainingen volgen die worden verzorgd door
het Kabouterhuis. De wijze waarop ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere
ondersteuning is concreet beschreven in het protocol bijzondere ontwikkeling of vermoeden van
kindermishandeling.

Pedagogische praktijk
Op basis van observaties van de pedagogische praktijk is beoordeeld of verantwoorde dagopvang wordt
geboden. Er is geobserveerd tijdens het buiten spelen en het eten. Gedurende deze observaties wordt
verantwoorde kinderopvang geboden zoals dit is beschreven in het pedagogisch beleidsplan. Hierna zijn enkele
voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd.

Nadat er met de kinderen fruit is gegeten worden de groepen gesplitst. Dit is het beleid van de houder zodat er
meer persoonlijke aandacht en ruimte is voor het individuele kind. Een deel van de groep gaat naar buiten en een
deel blijft binnen. Ook enkele dreumesen van de babygroep spelen buiten. Van elke groep is een vaste
beroepskracht mee, dit biedt stabiliteit voor de kinderen. Buiten staan de beroepskrachten verspreid op het
speelterrein en dragen kleding van SamSam. Op deze manier zijn de beroepskrachten voor de kinderen
gemakkelijk te herkennen. De kinderen weten de beroepskrachten te vinden indien zij hulp nodig hebben, een
gesprekje willen starten of bijvoorbeeld iets willen laten zien. Binnen krijgen de kinderen van de peutergroep een
theaterles. Dit zijn voorbeelden hoe SamSam er zorg voor draagt dat de kinderen spelenderwijs worden
uitgedaagd in onder andere de motorische en creatieve vaardigheden.

Bij SamSam wordt gewerkt met een vast dagritme dat zorgt voor voorspelbaarheid. De kinderen zijn bekend met
de rituelen van de dag. Na het buiten spelen trekken de kinderen bijvoorbeeld zelfstandig de jassen en de
schoenen uit. Vervolgens wassen de kinderen hun handen met water en zeep en gaan zij aan tafel om te eten. De
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beroepskrachten zijn hierbij aanwezig en beschikbaar indien de kinderen hulp nodig hebben. De beroepskrachten
stimuleren de kinderen van de peutergroep zoveel mogelijk zelf te doen. Zo smeren de kinderen zelf hun
boterham en schenken de kinderen zelf hun beker in. Ook op de babygroep worden de kinderen gestimuleerd om
zelfstandig te eten. 

De beroepskrachten gaan sensitief en responsief met de kinderen om. Als een van de beroepskrachten ook aan
tafel komt zitten vraagt zij aan het kind of hij het goed vindt dat ze naast het kind komen zitten. Als de
toezichthouder op de babygroep komt en de kinderen wat verschrikt op kijken zeggen de beroepskrachten tegen
de kinderen 'spannend he'.

Tijdens het eten stimuleren de beroepskrachten de overdracht van normen en waarden en worden de kinderen
aangezet tot sociaal gedrag. Zo mogen zij het broodmandje aan de kinderen doorgeven en als een kind met zijn
mond vol praat zegt de beroepskracht dat als de mond vol is dat het kind niet kan praten. Ook heeft ze daar een
rijmpje voor:' is het eten weg uit je mond, dan kun je zeggen hoe je het vond'.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprekken met de beroepskrachten, de leidinggevende en de directeur
- Pedagogisch beleidsplan GSL6, versie juni 2018, ontvangen op 26 oktober 2018
- Pedagogisch beleidsplan GSL6, versie november 2018, ontvangen op 23 november 2018
- Pedagogisch werkplan SamSam, versie december 2017, ontvangen op 26 oktober 2018
- Pedagogische basisdoelen, versie november 2017, reeds in bezit GGD
- Observatie
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Personeel en groepen

In het jaarlijks onderzoek van 18 december 2017 is een overtreding geconstateerd met betrekking tot een
verklaring omtrent het gedrag (vog). Van een van de personen die werkte in het kindercentrum, was de vog bij
indiensttreding ouder dan twee maanden. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente op 21 maart 2018 een
voornemen last onder dwangsom afgegeven. Hierin is opgenomen dat de houder er zorg voor moest dragen dat
alle personen, die volgens de Wet kinderopvang over een vog moeten beschikken, ingeschreven zijn in het
Personenregister kinderopvang en gekoppeld moeten zijn aan de houder.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder heeft beleid dat de personen voor aanvang van de werkzaamheden worden ingeschreven in het
Personenregister kinderopvang en worden gekoppeld aan de houder. Uit het huidige onderzoek blijkt dan ook dat
alle personen die in de onderzochte periode (8 tot en met 18 oktober 2018) op de locatie hebben gewerkt, zijn
ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en zijn gekoppeld aan de houder.

Op deze manier is de overtreding zoals genoemd in het voornemen last onder dwangsom, opgeheven.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten die werken bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef. De steekproef betreft de
drie beroepskrachten die sinds het jaarlijks onderzoek van 18 december 2017 nieuw in dienst zijn getreden en de
vier uitzendkrachten die in de periode van 8 tot en met 18 oktober 2018 op de locatie zijn ingezet.

Ten tijde van het huidige inspectieonderzoek werken geen stagiairs of beroepskrachten in opleiding op de locatie.

Aantal beroepskrachten
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In Babygroep 2 worden twaalf kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar opgevangen door drie
beroepskrachten en in Peutergroep 2 worden negen kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen door twee
beroepskrachten. 

Op basis van een steeproef van de roosters van de beroepskrachten en de presentielijsten van de kinderen blijkt
dat ook in de onderzochte periode 8 tot en met 17 oktober 2018 voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor
het aantal en de leeftijd van de kinderen die zijn opgevangen en dat er enkel is afgeweken van de beroepskracht-
kindratio op tijden zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan van de locatie.

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat dagelijks door twee beroepskrachten geopend en afgesloten wordt. De houder heeft een
achterwachtregeling ingesteld waarmee de beroepskrachten in geval van een calamiteit contact op kunnen
nemen; dit is de directeur of de leidinggevende. Wie de beroepskrachten wanneer kunnen bellen is opgenomen in
het rooster. De beroepskrachten zijn op de hoogte van deze regeling.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kinderdagverblijf heeft twee stamgroepen. Babygroep 2 waarin dagelijks maximaal twaalf kinderen in de
leeftijd van 6 weken tot 2 jaar worden opgevangen en Peutergroep 2 waarin dagelijks maximaal twaalf kinderen
van 2 tot 4 jaar worden opgevangen. In de hal van het kinderdagverblijf hangt een overzicht van welke
beroepskrachten per dag werken op de stamgroepen.

In de onderzochte periode 8 tot en met 18 oktober 2018 is voldaan aan de eisen met betrekking tot het
maximaal aantal vaste beroepskrachten per kind waarvan er dagelijks minimaal één aanwezig is geweest.

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

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Voornemen last onder dwangsom, d.d. 21 maart 2018
- Beroepskwalificaties, ontvangen op 26 oktober 2018 en op.... indien er nieuwe diploma's worden toegestuurd!
- Rapport jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 18 december 2017
- Gesprekken met de beroepskrachten, leidinggevende en directeur tijdens het inspectiebezoek
- Roosters ingezette beroepskrachten van 8 tot en met 18 oktober 2018, ontvangen op 26 oktober 2018
- Presentielijsten van de kinderen van 8 tot en met 18 oktober 2018, ontvangen op 26 oktober 2018
- Overzicht vaste beroepskrachten, ontvangen op 26 oktober 2018
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 20 november 2018
- Pedagogisch beleidsplan GSL6, versie november 2018, ontvangen op 23 november 2018
- E-mailberichten leidinggevende, ontvangen op 23 en 27 november 2018
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
SamSam heeft voor de de locaties in het Westerpark één veiligheids- en gezondheidsbeleid 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 zal worden uitgevoerd. De wijze
waarop dit wordt vormgegeven is concreet beschreven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De beleidcyclus ie
gestart met een uitgebreide risico-inventarisatie door de beroepskrachten. Naar aanleiding hiervan is een actieplan
opgesteld. Aan de hand van de risico inventarisaties, de ongevallenregistraties, klachten van ouders, gewijzigd
beleid- en/of wetgeving, werkbesprekingen, teamvergaderingen en de wekelijkse memo aan het personeel wordt
een jaarverslag veiligheid en gezondheid opgesteld. Tijdens de teamvergaderingen die vijf keer per jaar
plaatsvinden is veiligheids- en gezondheidsbeleid een vast agendapunt. Daarnaast wordt hier aandacht aan
besteed in de wekelijkse memo. Het beleidsplan veiligheid en gezondheid wordt indien nodig bijgesteld. De
beroepskrachten en de ouders van SamSam kunnen het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid evenals de
protocollen waar SamSam mee werkt inzien in het ouderportaal. 

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid worden in de categorie fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid
de vijf belangrijkste risico's uitgebreid beschreven. Tevens worden de maatregelen om deze risico's te reduceren
of voorkomen, uitgebreid beschreven en wordt verwezen naar diverse protocollen alsmede naar de preventieve
maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Ook is er in het beleidsplan een aparte paragraaf over
grensoverschrijdend gedrag. De houder beschrijft de maatregelen die worden genomen om het risico op
grensoverschrijdend gedrag in te perken. Hier wordt bijvoorbeeld ingegaan op grensoverschrijdend gedag van
andere personen die zich in de openbare speeltuin waar Sam Sam gebruik van maakt aanwezig zijn. Ook wordt in
het veiligheids- en gezondheidsbeleid de achterwachtregeling en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan
het vierogenprincipe beschreven. 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid bevat een algemene omschrijving hoe kinderen wordt geleerd om te gaan
met kleine risico's. In de bijlagen preventieve maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid staat tevens
specifiek beschreven hoe kinderen wordt geleerd om te gaan met kleine risico's.

Kennis en uitvoering veiligheids- 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 allergieën, het geven van medicatie en het
ongevallen.

Medisch handelen
De beroepskrachten zijn tijdens het inspectiebezoek met betrekking tot het beleid omtrent medisch handelen op
de hoogte van het beleid. Zo vertellen de beroepskrachten dat indien een kind geneesmiddelen toegediend dient te
krijgen, ouders een overeenkomst gebruik geneesmiddelen moeten invullen en tekenen. Ook is er een kind op het
kinderdagverblijf waarbij de beroepskrachten een insulinepomp moeten bedienen. Het beleid van de houder is dat
de beroepskrachten hiervoor uitgebreid uitleg van een verpleegkundige hebben gekregen. De leidinggevende
vertelt dat de beroepskrachten en zij zelf een bekwaamheidsverklaring hebben ondertekend. Indien het voorkomt
dat een van hen niet aanwezig is, bijvoorbeeld bij ziekte, dan is met ouders afgesproken dat het kind niet kan
worden opgevangen. Deze maatregelen zijn conform het beleid van de houder.

Ongevallen en EHBO
Het is het 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. Ten tijde van het
huidige inspectieonderzoek zijn zes van de zeven vaste beroepskrachten in het bezit van een EHBO-certificaat
afgegeven door het Oranje of Rode Kruis. In de onderzochte periode is gedurende de opvangtijd te alle tijden een
van deze beroepskrachten aanwezig geweest. Tijdens het inspectiebezoek blijkt ook dat de beroepskrachten op
de hoogte zijn van het beleid van de houder omtrent ongevallen. Zo vertellen zij dat indien er een ongeval heeft
plaatsgevonden er een ongevallenregistratieformulier wordt ingevuld. Ook worden ouders gebeld zodat zij hiervan
op de hoogte zijn. De ongevallen worden besproken gedurende de teamvergaderingen en indien nodig wordt het
veiligheids- en gezondheidsbeleid naar aanleiding hiervan aangepast.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode door deze te bespreken in het werkoverleg en de
teamvergaderingen. Daarnaast hebben alle vaste beroepskrachten de training kinderen die opvallen gevolgd. De
leidinggevende is aandachtfunctionaris kindermishandeling. De meldcode en de handleiding zijn digitaal beschikbaar
voor de beroepskrachten. Tijdens het inspectiebezoek kunnen de beroepskrachten mogelijke signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling en de stappen die zij dienen te nemen in het geval van een
vermoeden benoemen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Beleidsplan veiligheid en gezondheid, versie oktober 2017, herzien oktober 2018, ontvangen op 26 oktober
2018 
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- Beleidsplan veiligheid en gezondheid, versie oktober 2017, herzien november 2018, ontvangen op 23 november
2018
- Gesprekken met de beroepskrachten, leidinggevende en directeur tijdens het inspectiebezoek
- Bijlage 1. Preventie maatregelen op het gebied van veiligheid SamSam FH, versie december 2017, aangepast
juni 2018, ontvangen op 26 oktober 2018
- Bijlage 2. Preventie maatregelen op het gebied van gezondheid SamSam FH, zonder versienummering,
ontvangen op 26 oktober 2018
- Bijlage 3. Huisregels voor ouders van SamSam, ontvangen op 26 oktober 2018
- RIE 2018, ontvangen op 26 oktober 2018
- Rooster inzet beroepskrachten van 8 tot en met 18 oktober 2018, ontvangen op 26 oktober 2018
- EHBO-certificaten, ontvangen op 26 oktober 2018
- Ongevallen op samsam, versie januari 2013, ontvangen op 27 november 2018
- Overeenkomst gebruik geneesmiddelen, ontvangen op 27 november 2018
- Medisch handelen, zonder versienummering, ontvangen op 27 november 2018
- Bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van medische handelingen, ontvangen op 27 november 2018
- Telefonisch contact met de leidinggevende op 27 november 2018
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Ouderrecht

Informatie
De tijden waarop kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio zijn opgenomen in het pedagogisch
beleidsplan van de locatie. Ouders zijn hier via nieuwsbrieven over geïnformeerd en nieuwe ouders worden hier
mondeling tijdens de intake van op de hoogte gesteld.

Oudercommissie
Op de locatie worden minder dan vijftig kinderen opgevangen. SamSam blijft ouders de gelegenheid geven om
deel te nemen aan de oudercommissie. SamSam heeft voor de gehele organisatie een overkoepelende
oudercommissie met daarin per locatie twee leden. Op deze manier worden ouders betrokken bij het te voeren
beleid en eventuele wijzigingen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprek met de directeur en leidinggevende tijdens het inspectiebezoek
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
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.

Pedagogische praktijk

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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
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 op basis van het burgerservicenummer, 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 leerlingen
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Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De beroepskwalificatie-eisen
en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang
en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatie-
eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.

Aantal beroepskrachten

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, onderdeel a bij het besluit
en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl 
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen in afwijking
van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden
waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-
kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken. Gedurende de uren dat minder
beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De
afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten, leidt dit
niet tot een verlaging van het totaal aantal minimaal op of, indien de activiteit buiten het kindercentrum
plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten opzichte van de situatie direct
voorafgaand aan de activiteit.
Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het kindercentrum 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 informeert de bij
het kindercentrum werkzame personen over de naam en het telefoonnummer van deze persoon.
Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het kindercentrum
wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.

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 1a, onderdeel a van het Besluit kwaliteit
kinderopvang. Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten; 
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik maakt van
dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en
ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
De houder 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.
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.

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 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 er zorg
voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van

SamSam Westerpark B.V. - Jaarlijks onderzoek 18-10-2018 11/15



 

Ouderrecht
 

 

het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen
van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke
maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met
grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de
handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op
het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang
zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend
kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt
geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn
en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en
gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder 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.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de wijze
waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-kindratio of bij het afwijken
van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio,
slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.
De houder 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 toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, inclusief vermelding
van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al dan niet doen van een
melding; 
c. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale kennis en
vaardigheden van personeel vereisen; 
d. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het vertrouwelijk
karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder bekend is geworden
dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden
kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het
overleg blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een
dergelijk misdrijf doet de houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt
de houder de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.

Informatie

De houder 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

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder 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.
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de ouders
aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij: 
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid; 
- het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd; 
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- voedingsaangelegenheden van algemene aard; 
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid; 
- openingstijden; 
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie; 
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten; 
- wijziging van de prijs van kinderopvang. 
Ook blijft de houder ouders de gelegenheid bieden om deel te nemen aan een oudercommissie.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : SamSam Westerpark B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000007508794
Website : http://www.kdvsamsam.com
Aantal kindplaatsen : 23
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : SamSam Westerpark B.V.
Adres houder : Garenkokerskade 87
Postcde en plaats : 2013 AL  Haarlem
KvK-nummer : 62547739

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 : 18-10-2018
Opstellen concept inspectierapport : 27-11-2018
Zienswijze houder : 13-12-2018
Vaststellen inspectierapport : 13-12-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 14-12-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 14-12-2018

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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