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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 10 juli 2015 is op grond van artikel 1.62, derde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een incidenteel onderzoek uitgevoerd. 
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 mei 2015 heeft de directie reeds vermeld dat zij voornemens was te gaan
uitbreiden met een extra peutergroep. De ruimte was destijds nog deels in verbouwing. De toezichthouder heeft
tijdens het jaarlijks onderzoek een aantal zaken ten behoeve van het huidige onderzoek beoordeeld. 

Bij de aanvraag tot wijziging is een aantal documenten bijgevoegd. Op 10 juli 2015 heeft toezichthouder de
overige documenten met betrekking tot de wijziging ontvangen. 

Het huidige onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek. 

Beschouwing
Kinderdagverblijf Kleinlab is een kleinschalig kinderdagverblijf waarin de kinderen tot op heden in twee horizontale
groepen worden opgevangen: een babygroep en een peutergroep. 
Om beter aan te kunnen sluiten op de behoefte aan meer kindplaatsen en de behoefte van kinderen aan meer
leeftijdsspecifieke opvang, zal er een derde groep worden geopend. De huidige groepssamenstellingen zullen dan
wijzigen. Er zal nog steeds een babygroep van 0 tot 1,5 jaar zijn, maar de huidige peutergroep zal worden
opgesplitst in een dreumesgroep van 1,5 tot 3 jaar en een peutergroep van uitsluitend driejarigen. 
De nieuwe, ruime groepsruimte zal door deze laatstgenoemde groep in gebruik worden genomen. Aan deze
groepsruimte grenst een atelier en een smalle buitenspeelstrook die voldoende speeloppervlakte biedt.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 23 naar 42 kindplaatsen. 
Uit het onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de
kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en peuterspeelzalen en de kwaliteitseisen die daaruit
voortvloeien. De toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - positief te
besluiten op het wijzigingsverzoek en het besluit vanaf de datum van dagtekening op te nemen in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Er is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de hele organisatie. De toezichthouder heeft dit
pedagogisch beleidsplan reeds in eerder onderzoek beoordeeld en richt zich tijdens dit onderzoek op
beschrijvingen die samenhangen met de nieuwe situatie. 
De werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen is opgenomen in het beleidsplan.
Ook wordt beschreven op welke wijze de emtionele veiligheid wordt gewaarborgd, de persoonlijke en sociale
competenties worden gestimuleerd en normen en waarden worden overgebracht in de nieuwe situatie.

Gebruikte bronnen:
- 'Pedagogisch beleidsplan kdv 2015', ontvangen op 10 juli 2015 
- Gesprek met een directielid op 21 mei 2015
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De toezichthouder heeft tijdens het jaarlijks inspectiebezoek d.d. 21 mei 2015 beoordeeld dat de personen die
werkzaam zijn bij het kindercentrum en ingezet zullen worden op de nieuwe peutergroep, beschikken over een
geldige verklaring omtrent het gedrag die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment
niet ouder is dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie
De toezichthouder heeft tijdens het jaarlijks inspectiebezoek d.d. 21 mei 2015 beoordeeld dat de
beroepskrachten die werkzaam zullen zijn op de nieuwe peutergroep, beschikken over een voor de
werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen
Er zullen drie stamgroepen zijn: een babygroep met negen kinderen van 0 tot ongeveer 1,5 jaar, een
dreumesgroep met veertien kinderen van ongeveer 1,5 tot 3 jaar en een peutergroep met zestien kinderen van 3
tot 4 jaar. Ieder kind is geplaatst in één van de vaste stamgroepen en alle kinderen worden dagelijks in deze
groepen opgevangen. Er zal niet worden samengevoegd en de kinderen worden niet opgevangen in een tweede
stamgroep indien er extra opvangdagen worden aangeboden. 
Er is een aanvraag gedaan voor 42 kindplaatsen zodat op de babygroep en de peutergroep bij uitzondering extra
kinderen kunnen worden opgevangen (wat gezien de oppervlakte en het aantal beschikbare beroepskrachten per
groep mogelijk is).

Beroepskracht-kind-ratio
Op de nieuwe peutergroep zullen dagelijks maximaal zestien kinderen door drie beroepskrachten in wisselende
diensten worden opgevangen. 
Zo is er een ochtenddienst van 7.30 tot 13.30 uur (met aansluitend een taakuur van 14.00-15.00 uur), een
tussendienst van 8.30 tot 17.30 uur en een middagdienst van 12.45 tot 18.45 uur. In de taakuren houden de
beroepskrachten zich onder andere bezig met voorbereidende taken en het maken van verslagen. 

De bezetting is gedurende de dag als volgt: 
7:30-8:30 uur: 1 pedagogisch medewerker aanwezig (opendeurenbeleid) 
8.30-17.30 uur: 2 pedagogisch medewerkers aanwezig 
13:45-15.00 uur: 3 pedagogisch medewerkers aanwezig 
17.30-18.30 uur: 1 pedagogisch medewerker aanwezig (opendeurenbeleid) 

Het komt niet voor dat er wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio zonder dat er een tweede
volwassene in het pand aanwezig is.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met een directielid 
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag, beoordeeld tijdens jaarlijks inspectiebezoek op 21 mei 2015 
- Afschriften beroepskwalificaties, beoordeeld tijdens jaarlijks inspectiebezoek op 21 mei 2015 
- 'Pedagogisch beleidsplan kdv 2015', ontvangen op 10 juli 2015
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Er is een risico-inventarisatie veiligheid uitgevoerd voor de nieuwe groepsruimte. Hierbij zijn de veiligheidsrisico’s
op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten,
steken en snijden beschreven. 
Ook heeft de houder een risico-inventarisatie gezondheid uitgevoerd voor de nieuwe groepsruimte. Hierbij zijn de
thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen beschreven. Voor alle risico's zijn of
worden voor aanvang van exploitatie passende maatregelen genomen. 
De houder heeft twee beroepskrachten aangesteld die actief bezig zijn met zaken op het gebied van veiligheid en
gezondheid. Elke vergadering komt er een ander onderwerp op deze gebieden aan de orde zodat de kennis over
het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel blijft. 
De directie heeft verklaard dat na aanvang van exploitatie opnieuw de beide risico-inventarisaties uitgevoerd zullen
worden omdat in de praktijk de risico's beter ingeschat kunnen worden.

Vierogenprincipe
De ruimte is voorzien van ramen die doorkijk geven vanuit en naar het naastgelegen atelier en gang. Er zal tevens
gebruik worden gemaakt van een babyfoon met camerafunctie op het moment dat er een beroepskracht alleen
op de groep staat.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de directie 
- Risico-inventarisatie veiligheid 2015 
- Risico-inventarisatie gezondheid 2015 
- Plan van aanpak bestaande uit werkinstructies en protocollen 
- 'Pedagogisch beleidsplan kdv 2015', ontvangen op 10 juli 2015 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De stamgroepsruimte heeft een oppervlakte van 80 m² en is daarmee geschikt voor de opvang van maximaal 16
kinderen. Tijdens het jaarlijks onderzoek was de ruimte nog niet volledig ingericht. De directie heeft uitgelegd hoe
de ruimte ingericht zal worden. Deze zal, net als in de in gebruik zijnde groepsruimtes worden ingericht met
diverse herkenbare hoeken en duurzame en natuurlijke materialen. 

De kinderen die nog slapen, zullen gebruik maken van stretchers die in de speelzaal geplaatst zullen worden.
Hiervan zijn er voldoende beschikbaar.

Buitenspeelruimte
De kinderen kunnen gebruikmaken van twee buitenspeelruimtes: een lange ingesloten speelstrook (de patio) of
de natuurspeelplaats aan de voorzijde van het gebouw. De patio grenst direct aan de groepsruimte van de nieuwe
peutergroep. Deze buitenruimtes hebben een oppervlakte van respectievelijk 40 en 170 m² en bieden voldoende
oppervlakte voor de opvang van 42 kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond d.d. 2 februari 2015, bijgevoegd bij het wijzigingsverzoek 
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert heeft alle ouders geinformeerd over de uitbreiding van het kinderdagverblijf door middel van
een nieuwsbrief.

Oudercommissie
De houder heeft de uitbreiding van het aantal kindplaatsen en alle beleidswijzigingen die hiermee samenhangen, ter
advies voorgelegd aan de oudercommissie. De oudercommissie heeft een positief advies uitgebracht op het
voornemen tot uitbreiding.

Gebruikte bronnen:
- Nieuwsbrief februari 2015 
- Emaliwisseling tussen directie en oudercommissie, ontvangen op 10 juli 2015 
- Gesprek met een directielid op 21 mei 2015

Kleinlab B.V. - Incidenteel onderzoek 10-07-2015 8/12



Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

 

 

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze
waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de
ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de overdracht van normen en
waarden aan kinderen plaatsvindt.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang
en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe
is vormgegeven.

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.
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.

Passende beroepskwalificatie

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao
kinderopvang is opgenomen.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten
op welke dag bij welke groep horen.
A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
Of 
B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. 
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.

Beroepskracht-kind-ratio

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep
bedraagt ten minste: 

- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; 
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; 
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.
Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.
De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.
Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kind-ratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
Of 
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Veiligheid en gezondheid
 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

Ouderrecht
 

 

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.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een
kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch
handelen.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.

Vierogenprincipe

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Binnenspeelruimte

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte.
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede
begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.

Buitenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Informatie

De houder informeert de ouders over het te voeren beleid.

Oudercommissie

De houder stelt de oudercommissie in staat haar advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit met
betrekking tot de genoemde onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
De houder verstrekt de oudercommissie tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die deze voor de
vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kleinlab B.V.
Vestigingsnummer : 000022602062
Website :
Aantal kindplaatsen : 23
Gesubsidieerde voorschoolse opvang : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Kleinlab B.V.
Adres houder : Beitelkade 15
Postcde en plaats : 1021 KG  Amsterdam
KvK nummer : 52685586
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. L. Lommers

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 10-07-2015
Opstellen concept inspectierapport : 31-07-2015
Zienswijze houder : 31-07-2015
Vaststellen inspectierapport : 31-07-2015
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 31-07-2015

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 31-07-2015

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.

Kleinlab B.V. - Incidenteel onderzoek 10-07-2015 12/12


