
 Inspectierapport
 Communitykids (BSO)
 Abraham Kuyperplein 2
 1067 DE AMSTERDAM

 Registratienummer: 229880460

Toezichthouder: GGD Amsterdam
In opdracht van: Gemeente Amsterdam
Datum inspectie: 24-05-2016
Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek
Status: definitief
Datum vaststellen inspectierapport: 24-06-2016

Communitykids - Jaarlijks onderzoek 24-05-2016 1/10



Inhoudsopgave

Het onderzoek

Observaties en bevindingen

 Pedagogisch klimaat

 Personeel en groepen

 Ouderrecht

Inspectie-items

Gegevens voorziening

Gegevens toezicht

Communitykids - Jaarlijks onderzoek 24-05-2016 2/10



Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 24 mei 2016 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd. 

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 het personeel en aan de
beroepskracht-kind-ratio. Tevens zijn de nieuwe eisen ten aanzien van de behandeling van klachten en de
aansluiting bij de geschillencommissie beoordeeld. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het
rapport vermeld. 

Tijdens het inspectiebezoek zijn beide eigenaren aanwezig. Zij zijn in de gelegenheid gesteld om documenten na
te sturen en hebben hiervan gebruikgemaakt.

Beschouwing
Organisatie en locatie 
Communitykids is een vennootschap onder firma en wordt geleid door twee eigenaren (hierna directie). De
directie beheert één buitenschoolse opvang-locatie. De buitenschoolse opvang is gevestigd in brede school 't
Koggeschip in Amsterdam Nieuw-West. De directie werkt intensief samen met de basisschool. 
De buitenschoolse opvang bestaat uit drie basisgroepen. In iedere groep kunnen maximaal twintig kinderen
worden opgevangen. Bij de buitenschoolse opvang worden alleen kinderen van basisschool 't Koggeschip
opgevangen. Het team bestaat uit vijf vaste beroepskrachten en twee betrokken directieleden die ook wekelijks
werkzaam zijn op de groepen. Eén vaste beroepskracht is tevens stagiair op de locatie. Deze beroepskracht is
reeds gediplomeerd en doet een vervolgopleiding. In het afgelopen jaar zijn geen nieuwe beroepskrachten in
dienst getreden. De directieleden zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en sturen gezamenlijk het team op
de locatie aan. 

Oudercommissie 
Op 13 juni 2016 heeft de toezichthouder telefonisch contact gehad met een lid van de oudercommissie. Het lid
geeft aan tevreden te zijn over de opvang en heeft hier een veilig gevoel bij. Zo verloopt het contact met de
directie en de beroepskrachten heel goed en zijn zij betrokken. Aan het einde van de dag wordt er voldoende tijd
gemaakt voor een overdracht. Ook over het activiteitenaanbod is het oudercommissielid tevreden, er worden
bijvoorbeeld leuke uitstapjes gemaakt en er wordt gekookt. De inrichting van de binnenruimte is goed afgestemd
op de leeftijd van de kinderen. De kinderen uit de verschillende groepen kunnen samen spelen tijdens het buiten
spelen en de groepen worden aan het einde van de dag samengevoegd.

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

Pedagogische praktijk
Tijdens het inspectiebezoek is er geobserveerd in de groepen tijdens een eetmoment en het vrij spelen. Tijdens dit
inspectiebezoek wordt voldoende uitvoering gegeven aan de pedagogische basisdoelen: het waarborgen van de
emotionele veiligheid van de kinderen, het stimuleren van de persoonlijke en sociale competenties van de kinderen
en de overdracht van normen en waarden. Hieronder zijn enkele voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is
gebaseerd. 

Op de locatie heerst een prettige sfeer, het welbevinden van de kinderen lijkt goed. De beroepskracht in groep
Kraaiennest smeert boterhammen voor alle kinderen in de groep, de kinderen moeten hierop wachten. Terwijl de
kinderen wachten en de beroepskracht hen een paar keer vraagt rustig te praten, hebben de kinderen zichtbaar
plezier. Ze doen een spelletje, zijn enthousiast , praten met elkaar en lachen om elkaars grappen. In de andere
groepen zijn de kinderen, na het eetmoment, ontspannen bezig met hun spel. De kinderen spreken elkaar
onderling aan op de regels die gelden op de locatie, zo zegt een kind tegen een ander kind dat het nog niet mag
eten als het een hap neemt van een boterham. In de groep Pirateneiland begeleiden de beroepskrachten positieve
interacties tussen kinderen. Zij helpen de kinderen actief om sociale vaardigheden met groepsgenootjes te
ontwikkelen. Zo wordt een kind aangesproken als het niet oplet terwijl een ander kind iets vertelt. Ook laten de
beroepskrachten de kinderen weten wat zij van hen verwachten, bijvoorbeeld dat de kinderen hun stoel moeten
aanschuiven als zij van tafel gaan. Als in een groep de kraan blijft lopen, vraagt de beroepskracht wie het laatst bij
de kraan was, dit kind moet de kraan uitzetten. 

Op de locatie wordt veelal vrij en buiten gespeeld. Tegen het einde van het eetmoment wordt aan de kinderen
gevraagd waar zij na het eten (mee) willen spelen. Voor de verschillende ontwikkelingsgebieden en
leeftijdsgroepen is voldoende speelmateriaal aanwezig. In de ruimtes van de groepen Pirateneiland en Kraaiennest
zijn verschillende speelhoeken zoals een huishoek en een bouwhoek. De inrichting van de groepsruimte van de
groep Anker is meer gericht voor oudere kinderen. Zij kunnen zich onder andere terugtrekken voor ontspanning
(chillen, lezen), er staan computers, gezelschapsspellen en er is knutselmateriaal voor de kinderen beschikbaar. 
De kinderen spelen dagelijks buiten, er wordt gebruikgemaakt van het schoolplein en van speeltuinen in de buurt.
Daarnaast heeft de buitenschoolse opvang de beschikking over de gymzaal van de basisschool waardoor de
kinderen voldoende kunnen bewegen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.
Dit oordeel is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat werkzaam was op de locatie op de dag van
het inspectiebezoek. Sinds het laatste jaarlijks inspectiebezoek zijn bij de buitenschoolse opvang geen nieuwe
beroepskrachten in dienst getreden.

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit oordeel is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat
werkzaam was op de locatie op de dag van het inspectiebezoek.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang heeft drie basisgroepen: 
- in de groep Pirateneiland kunnen maximaal twintig kinderen worden opgevangen uit groep 1 en 2 van de
basisschool; 
- in de groep Kraaiennest kunnen maximaal twintig kinderen worden opgevangen uit groep 3 en 4 van de
basisschool; en 
- in de groep Anker kunnen maximaal twintig kinderen worden opgevangen uit groep 5 tot en met 8 van de
basisschool. 

De kinderen zijn geplaatst in één basisgroep en worden hier dagelijks ook in opgevangen. In een e-mail verklaart
de directie dat de kinderen altijd in hun eigen basisgroep opgevangen worden. Gezien het aantal geplaatste en op
te vangen kinderen worden de basisgroepen op woensdag en op rustige dagen in de vakantie samengevoegd.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de groep Pirateneiland worden namelijk negen kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten, in de groep Kraaiennest worden tien kinderen opgevangen door één beroepskracht en in de
groep Anker worden zes kinderen opgevangen door één beroepskracht. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van 17 tot en met 24 mei 2016 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen.

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

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de directie en de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen per e-mail op 26 mei 2016) 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties (ontvangen per e-mail op 26 mei 2016) 
- Pedagogisch beleidsplan BSO COMMUNITYKIDS, herziene versie december 2015 (ontvangen per e-mail op 26
mei 2016) 
- E-mail van de directie op 26 mei 2016 
- Personeelsrooster van 17 tot en met 24 mei 2016 (ontvangen per e-mail op 26 mei 2016) 
- Presentielijsten met indeling groepen van 17 tot en met 24 mei 2016 (ontvangen per e-mail op 26 mei 2016)
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Ouderrecht

Informatie
De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan en de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders. 

In een nieuwsbrief zijn ouders geattendeerd op de wetswijziging met betrekking tot het klachtenreglement en
worden ouders doorverwezen naar de website waarop deze te vinden is. Tijdens het inspectieonderzoek blijkt dat
het reglement niet op de website is geplaatst. Een directielid heeft in een e-mail verklaard dat het reglement op de
website geplaatst zal worden en dat ouders hierop geattendeerd zullen worden middels een nieuwsbrief. Hiermee
wordt voldaan aan deze voorwaarde. Op de website van de organisatie staat informatie over de
Geschillencommissie.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin momenteel twee leden zitting hebben. Hiermee wordt
voldaan aan de wettelijke voorwaarde. Wel moet een oudercommissie kunnen beslissen bij een meerderheid van
stemmen. Dit is met een oudercommissie die bestaat uit twee leden niet mogelijk. Voor een juiste
vertegenwoordiging van de ouders en het goed kunnen uitoefenen van de taken is het aan te bevelen om een
oudercommissie van minimaal drie leden samen te stellen.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft een schriftelijke klachtenregeling voor ouders getroffen. Tijdens het inspectieonderzoek blijkt dat
dit reglement niet voldoet aan alle gestelde voorwaarden. De houder is in de gelegenheid gesteld om het
klachtenreglement aan te passen en heeft hier binnen de onderzoekstermijn gebruik van gemaakt. 

De schriftelijke klachtenregeling voor ouders is gebaseerd op het modelreglement dat is opgesteld door de
Brancheorganisatie, Boink en de MO-groep (versie 1 januari 2016) en voldoet aan de voorwaarden. De houder is
tevens aangesloten bij de Geschillencommissie. 

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de directieleden tijdens het inspectiebezoek 
- Nieuwsbrief januari 2016 (ontvangen per e-mail op 26 mei 2016) 
- E-mail van een directielid op 2 juni 2016 
- Website, www.communitykids.nl (voor het laatst geraadpleegd op 13 juni 2016) 
- Overzicht leden van de oudercommissie (ontvangen per e-mail op 26 mei 2016) 
- Klachtenreglement herzien januari 2016 (ontvangen per e-mail op 26 mei 2016) 
- Klachtreglement Communitykids 2016 (ontvangen per e-mail op 2 juni 2016) 
- Website, www.landelijkregisterkinderopvang.nl (geraadpleegd op 24 mei 2016) 
- Website, www.degeschillencommissie.nl (geraadpleegd op 24 mei 2016)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Ouderrecht
 

 

Pedagogische praktijk

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Verklaring omtrent het gedrag

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de CAO
Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

Ieder kind behoort bij een basisgroep.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
B. Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke
omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze bij onder de aandacht van
de ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

De houder stelt binnen zes maanden na registratie een oudercommissie in. 
OF 
In een kindercentrum waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen is (nog) geen oudercommissie ingesteld,
de houder heeft zich echter aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen 
én 
de houder biedt, als ouders op een andere wijze worden betrokken bij onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt,
ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
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 Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat
de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Communitykids
Vestigingsnummer : 000022037446
Website : http://www.communitykids.nl
Aantal kindplaatsen : 60
Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Communitykids
Adres houder : Brederodelaan 5A
Postcde en plaats : 2061 KG  BLOEMENDAAL
KvK nummer : 52070638
Website :

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. C. Géron

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 24-05-2016
Opstellen concept inspectierapport : 14-06-2016
Zienswijze houder : 20-06-2016
Vaststellen inspectierapport : 24-06-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 24-06-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 24-06-2016

Openbaar maken inspectierapport :

Communitykids - Jaarlijks onderzoek 24-05-2016 9/10



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

Wij zijn erg tevreden met het inspectierapport!
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