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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 9 september 2021 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

Op basis van het risicoprofiel zijn de kwaliteitseisen aan het pedagogisch klimaat, de eisen aan (de inzet van)
het personeel en de eisen aan de stabiliteit van de groepen onderzocht. De kwaliteitseisen die zijn
onderzocht, staan achter in het rapport. 

Na het inspectiebezoek is de houder gevraagd nog documenten op te sturen. Deze documenten heeft de
toezichthouder binnen de onderzoeksperiode ontvangen en beoordeeld in het onderzoek.

Beschouwing
Organisatie
Het kinderdagverblijf is onderdeel van SamSam, een organisatie met nog 2 andere kinderdagverblijven,
gevestigd in het Westerpark en aan de Frederik Hendrikstraat in Amsterdam. De locaties in het Westerpark
vallen onder SamSam Westerpark B.V. en de locatie aan de Frederik Hendrikstraat valt onder SamSam
Frederik Hendrik B.V. Deze B.V.'s worden bestuurd door 1 bestuurder, de directeur.

De directeur is verantwoordelijk voor de algemene beleidsvoering. Zij wordt bijgestaan door een
leidinggevende. De directeur en leidinggevende zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten.

Bij SamSam wordt gewerkt vanuit een duidelijke pedagogische visie, die gericht is op creatieve, sociale en
cognitieve ontwikkeling en op natuurbeleving. Er wordt een cultureel programma met onder andere yoga,
muziek en theater aangeboden. De pedagogische visie van SamSam is terug te zien in de inrichting van de
locaties, waar 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 werkt een pedagogisch coach die zich bezighoudt met het invoeren
van pedagogische beleidsvoornemens en het coachen van de beroepskrachten.

Locatie
SamSam Westerpark aan de Gosschalklaan 8 heeft 2 stamgroepen: een peutergroep waarin dagelijks
maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar worden opgevangen en een 3+groep waarin dagelijks
maximaal 12 kinderen van 3 tot 4 jaar worden opgevangen. De locatie is geregistreerd met 24 kindplaatsen.
Op de locatie werkt een stabiel team van beroepskrachten. Na het laatste inspectieonderzoek d.d. 28
oktober 2020 is er een nieuwe beroepskracht en een beroepskracht in opleiding in dienst gekomen. De
locatie werkt intensief samen met SamSam Westerpark Gosschalklaan 6 en bij ziekte of vakanties wordt
ook geregeld personeel van de andere locatie ingezet.

Tijdens het onderzoek is een overtreding geconstateerd met betrekking tot een buitenlandse werknemer
die met een geldige Nederlandse verklaring omtrent het gedrag niet kan worden in geschreven in het
Personenregister Kinderopvang.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek een overtreding geconstateerd. De toezichthouder
constateert dat de houder voldoende inspanningen heeft verricht om het voorschrift na te leven en dat de
situatie door overmacht is veroorzaakt. Daarom adviseert de toezichthouder het college om geen
maatregelen op te leggen. Het college kan voor bepaalde overtredingen een boete opleggen. Dit hangt af
van het beleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
SamSam heeft voor iedere locatie een eigen pedagogisch beleidsplan geschreven. 

Werken volgens het pedagogisch beleid
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten werken volgens het pedagogisch beleidsplan door
teamvergaderingen waarin het pedagogisch beleid aan bod komt. Daarnaast worden alle beroepskrachten
individueel en in groepsverband gecoacht. Ten slotte volgen alle beroepskrachten een traject 'Een leven lang
leren' waarin over de visie van de organisatie wordt nagedacht en individuele doelen worden gesteld. 1
beroepskracht vertelt zich hierbij te richten op de natuurbeleving van kinderen. Ook hebben de
beroepskrachten de mogelijkheid om extra scholing te volgen.

Pedagogische praktijk
De toezichthouder heeft tijdens het vrij spel en pauzes van de beroepskrachten de pedagogische praktijk
geobserveerd. Op basis hiervan is beoordeeld dat de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek
verantwoorde dagopvang aanbieden. Hierna zijn een paar voorbeelden beschreven van wat de
toezichthouder heeft gezien. 

De 3+groep en de peutergroep worden samen opgevangen tijdens de pauzes van de beroepskrachten en als
een gedeelte van de kinderen slaapt. Alle kinderen die wakker zijn, komen goed tot spel. In de ruimte zijn
veel open kasten waar de kinderen zelf spullen uit kunnen pakken om mee te spelen. 1 kind heeft een bakje
gepakt waarin gekleurde kleedjes en poppetjes zitten. Het kind combineert alle kleuren bij elkaar. Een
ander kind wil een puzzel maken en vraagt de beroepskracht om hulp. Het is een gelaagde puzzel die bij
iedere laag groter wordt. De beroepskracht legt uit dat het handig is om eerste alle stukken te sorteren op
laag en laat zien hoe dit moet. Het kind gaat enthousiast met de puzzel aan de slag. De beroepskracht zegt
even weg te moeten. Het kind mag even doorgaan maar mag de puzzel ook laten liggen zodat ze later
samen verder kunnen. De beroepskracht controleert of het kind dit goed vindt. Uit het bovenstaande blijkt
dat de persoonlijke competenties worden gestimuleerd door het speelmateriaal en dat de beroepskracht
zorgt voor emotionele veiligheid door er voor de kinderen te zijn. 

In de groepsruimte hangt een groot bord waarop te zien is dat het thema de afgelopen periode 'ei' is
geweest. Op het bord zijn veel van de activiteiten rondom het thema terug te zien. Zo hangen er
geknutselde eieren en een woordenspin. Ook zijn er afbeeldingen te zien van alle dieren die uit een ei
komen. 
Verder hangen in de ruimte dagritme kaarten met afbeeldingen uit het kindercentrum, ook is er een
weerkaart waarop de kinderen gedurende de dag het weer bijhouden. Deze kaarten en afbeeldingen geven
de kinderen houvast en oog voor hun omgeving. 

1 Beroepskracht gaat met de kinderen die net uit bed komen een boek lezen. De beroepskracht zorgt dat
iedereen goed zit en het boek goed kan zien. Er komt snel een kind aangelopen dat nog niet is aangekleed.
De beroepskracht helpt haar met het shirt en motiveert het kind om de broek zelf aan te doen. Als iedereen
zit begint de beroepskracht met lezen waarbij ze de kinderen actief betrekt. Het boek gaat over een muis
en de kinderen vertellen over hun ervaringen met muizen. Als de muis in het verhaal diep zucht vraagt de
beroepskracht de kinderen allemaal mee te doen. Alle kinderen worden actief bij het voorlezen betrokken
wat de taalvaardigheid stimuleert.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten op 9 september 2021
- Telefonisch contact met de directeur op 14 september 2021
- Observaties in de groepen
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- Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf SamSam Westerpark Gosschalklaan 8, herzien augustus 2021,
ontvangen op 14 september 2021
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Niet alle personen die bij het kinderdagverblijf werken, zijn met hun verklaring omtrent het gedrag (vog)
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Na het vorig jaarlijks onderzoek d.d. 28 oktober
2020 is bij de locatie een beroepskracht in opleiding en een nieuwe beroepskracht in dienst gekomen. De
beroepskracht in opleiding is voor haar werkzaamheden gekoppeld aan de houder in het PRK. De nieuwe
beroepskracht woont in België en is nog niet ingeschreven in Nederland. De beroepskracht heeft alleen een
verblijfadres in Nederland. Voordat de beroepskracht is begonnen met werken op 1 augustus 2021 heeft zij
een Uittreksel uit het strafregister in België aangevraagd, waaruit blijkt dat zij een blanco strafregister
heeft. Ook heeft de beroepskracht een DigiD in Nederland aangevraagd waarmee zij met dit uittreksel in
Nederland een vog kan aanvragen en zich kan laten inschrijven in het PRK. Na meerdere telefoontjes met de
DigiD-hulppijn heeft de beroepskracht uiteindelijk op 23 augustus 2021 een vog ontvangen. De inschrijving
met de vog in het PRK is tot op heden niet gelukt. De houder en beroepskracht hebben dagelijks contact
met Nederlandse en Belgische instanties (DigiD-hulplijn en Dienst Bevolking in België) om de inschrijving in
het PRK te regelen maar omdat de beroepskracht niet in een Nederlandse gemeente is ingeschreven, lijkt
dit niet te lukken. De directeur vertelt dat de instanties laten weten dat dit voor personen uit België en
Duitsland wel zou moeten kunnen. De directeur verklaart ook totdat de beroepskracht is ingeschreven in het
PRK, iedere 2 maanden een nieuwe vog aan te vragen zodat zij zelf een regelmatige screening uitvoert.
De toezichthouder constateert dat de beroepskracht niet vóór haar werkzaamheden in het PRK is
ingeschreven en gekoppeld aan de houder, maar dat de houder en beroepskracht hiervoor voldoende
moeite hebben gedaan en doen. In verband met het personeelstekort in de kinderopvang heeft de houder
besloten de beroepskracht in te zetten nadat zij het Uittreksel van het strafregister heeft ontvangen. Omdat
het een situatie van overmacht is en de directeur maatregelen treft zelf de screening uit te voeren, is er geen
herstelaanbod aangeboden. De organisatie heeft een juiste werkwijze rondom het inzetten van personeel
maar door deze uitzonderlijke situatie kon hier niet aan worden voldaan. De toezichthouder geeft daarom
het advies niet te handhaven.

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

• 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.
(art 1.48d lid 3 art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang.)

Opleidingseisen
De personen die bij het kinderdagverblijf werken, hebben een passend diploma zoals genoemd in de cao
Kinderopvang. Deze beoordeling gaat over het personeel dat na het laatste jaarlijkse inspectieonderzoek
d.d. 28 oktober 2020 bij het kinderdagverblijf is komen werken. 

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft ook een opleiding gevolgd zoals genoemd in de cao
Kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek werken genoeg beroepskrachten op het kinderdagverblijf. In de
peutergroep worden namelijk 10 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten en in de 3-plusgroep worden
8 kinderen opgevangen door 1 beroepskracht en een beroepskracht in opleiding die nog niet formatief wordt
ingezet. Dit aantal beroepskrachten past bij het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. 

Uit een steekproef van de presentielijsten van de kinderen en de werkroosters van het personeel van 6 tot en
met 9 september 2021, blijkt dat ook in deze periode genoeg beroepskrachten hebben gewerkt. Verder
blijkt dat alleen minder beroepskrachten werken op de tijden die zijn beschreven in het pedagogisch
beleidsplan.

Op het kinderdagverblijf werkt 1 beroepskracht in opleiding. Zij wordt ingezet volgens de cao Kinderopvang.
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Bij de inzet wordt rekening gehouden met de opleidingsfase. Ten tijde van het inspectieonderzoek wordt de
beroepskracht in op leiding nog niet formatief ingezet omdat zij net is gestart met de opleiding.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kinderdagverblijf heeft 2 stamgroepen: een peutergroep waarin dagelijks maximaal 12 kinderen in de
leeftijd van 2 tot 4 jaar worden opgevangen en een 3-plusgroep waarin dagelijks maximaal 12 kinderen van 3
tot 4 jaar worden opgevangen. Alle kinderen worden opgevangen in een vaste stamgroep. 

Tijdens de onderzochte periode is 1 kind in verband met een ruildag op verzoek van ouders, in een ander
groep opgevangen. De ouders hebben schriftelijk toestemming gegeven voor opvang in een 2e stamgroep.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten op 9 september 2021
- Personenregister Kinderopvang gecontroleerd op 14 september 2021
- Beroepskwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker/ coach reeds in het bezit van de GGD
- Beroepskwalificatie, ontvangen op 14 september 2021
- Aanwezigheidslijsten 6 tot en met 9 september 2021, ontvangen op 14 september 2021
- Werkrooster 6 tot en met 9 september 2021, ontvangen op 14 september 2021
- Toestemming 2e stamgroep, ontvangen op 14 september 2021
- Telefonisch contact met de directeur op 14 en 17 september en 12 en 15 oktober 2021
- Uittreksel uit het strafregister, ontvangen op 15 september 2021
- Verklaring omtrent het gedrag, ontvangen op 15 september 2021
- Screenshot melding ontvangen op 15 oktober 2021
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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.

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 participerende ouder; c. 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; d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder
structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden
opgevangen; e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot
informatie over de kinderen die worden opgevangen; f. 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 f 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.

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

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 de 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 de rekenregels.
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• Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.

• De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. 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.
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Naam voorziening : SamSam Westerpark

KvK-vestigingsnummer : 000039974707

Website : http://www.kdvsamsam.com/

Aantal kindplaatsen : 22

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : SamSam Westerpark B.V.

Adres houder : Garenkokerskade 87

postcode en plaats : 2013 AL Haarlem

KvK-nummer : 62547739

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 : 09-09-2021

Opstellen concept inspectierapport : 19-10-2021

Zienswijze houder : 29-10-2021

Vaststellen inspectierapport : 29-10-2021

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 29-10-2021

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 29-10-2021

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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