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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 26 september 2016 is op grond van artikel 1.62, derde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een incidenteel onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is gecombineerd met een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek op dezelfde locatie. 
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor het uitbreiden van het aantal kindplaatsen van 14 naar 28
kindplaatsen ten behoeve van het openen van een tweede stamgroep. Dit rapport betreft het wijzigingsverzoek;
van het jaarlijks onderzoek is in een apart rapport opgesteld. 
De toezichthouder heeft een van de vennoten en de assistent-leidinggevende gesproken, de groepsruimte
beoordeeld en documenten onderzocht. De bestuurder is in de gelegenheid gesteld enkele documenten na te
sturen. Deze zijn betrokken in het onderzoek.

Beschouwing
Organisatie 
De organisatie Kidtopia V.O.F. bestaat uit twee kinderdagverblijven en een buitenschoolse opvang. Deze drie
locaties zijn gevestigd in een groot pand in Amsterdam West, waar ook woningen en kantoren zijn gevestigd. De
V.O.F. heeft twee vennoten. Een van hen is facilitair manager en daarnaast als leidinggevende verantwoordelijk
voor de aansturing van de teams. De andere vennoot is verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering. Het
managementteam bestaat verder uit een kwaliteitsmanager en een relatiebeheerder. De leidinggevende wordt
ondersteund door een assistent-leidinggevende op het kinderdagverblijf en een assistent-leidinggevende op de
buitenschoolse opvang. Tevens zijn er dagelijks huishoudelijke medewerkers en schoonmaakmedewerkers
aanwezig. 

De twee vennoten hebben naast Kidtopia V.O.F. dit jaar ook Kidtopia B.V. opgericht. Onder deze B.V. valt een
kinderdagverblijf in Amsterdam Zuid. Tevens zijn de vennoten voornemens om een nieuw kinderdagverblijf te
openen op de Bilderdijkstraat dat onder de V.O.F. zal vallen. 

Kinderdagverblijf 
In het kinderdagverblijf aan de Marcantilaan 499 worden vier groepen opgevangen; op een openbaar plein is ook
een grote aangrenzende buitenspeelruimte afgezet. Via een tweede toegangsdeur (ongeveer 50 meter naast de
buitenspeelruimte) is het kinderdagverblijf aan de Marcantilaan 496 te bereiken. Grenzend aan deze toegangsdeur
is een kleine buitenruimte. 
Het incidenteel onderzoek heeft betrekking op deze laatste locatie. Op deze locatie zijn ook de buitenschoolse-
opvanggroepen, een keuken en het kantoor van de houder gevestigd. 

De houder heeft voor dit kinderdagverblijf een wijzigingsverzoek ingediend om het aantal kindplaatsen uit te
breiden van 14 naar 28 kindplaatsen ten behoeve van het openen van een tweede stamgroep waar veertig
weken per jaar halve dagopvang en voorschoolse educatie zal worden aangeboden. De groep zal dagelijks
geopend zijn van 9.00 tot 12.00 uur. De stamgroep waar halve dagopvang zal worden geboden zal in één van de
groepsruimtes van de buitenschoolse opvang worden opgevangen. Dit is de groepsruimte van de jongste
kinderen van de buitenschoolse opvang. 

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek met een van de vennoten en de assistent-leidinggevende
gesproken, de groepsruimte beoordeeld en documenten onderzocht.

Advies aan college van B&W
Uit onderzoek is gebleken dat de wijziging niet kan plaatsvinden in overeenstemming met alle kwaliteitseisen die
zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de daaruit voortvloeiende
regelgeving. Er is een wijzigingsverzoek ingediend voor een uitbreiding naar 28 kindplaatsen (14 erbij), terwijl uit
onderzoek van de buitenruimte blijkt dat op het kindercentrum tegelijkertijd maximaal 25 kinderen kunnen
worden opgevangen. De toezichthouder adviseert om het verzoek gedeeltelijk af te wijzen. Exploitatie van de
vestiging zal redelijkerwijs voldoen aan de kwaliteitseisen, indien er dagelijks maximaal 25 kindplaatsen worden
geëxploiteerd. 
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen

Voor de wijziging zullen op de nieuw te openen groep twee extra beroepskrachten worden ingezet. Dit zullen
beroepskrachten zijn uit het huidige personeelsbestand van de houder.

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskrachten voor de nieuwe groep worden gekozen uit het huidige personeelsbestand. De personen die
werkzaam zijn bij het kindercentrum 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. Deze beoordeling is
gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is
getreden.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten voor de nieuwe groep worden gekozen uit het huidige personeelsbestand van de houder. De
personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in de
cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds
het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

Opvang in groepen
Na de uitbreiding zal het kinderdagverblijf twee stamgroepen met veertien kindplaatsen hebben: de reguliere
stamgroep die reeds bestaat en de stamgroep die vier dagen per week (ma, di, do, vr) van 9.00 tot 12.00 uur
zal zijn. Ieder kind zal geplaatst zijn in één van de vaste stamgroepen, en alle kinderen worden dagelijks in de
eigen groep opgevangen.

Beroepskracht-kind-ratio
De bestuurder verklaart dat dagelijks gedurende de volledige openingstijd van de nieuwe groep twee
beroepskrachten worden ingezet voor de opvang van veertien kinderen. Hiermee wordt redelijkerwijs voldaan
aan de eisen met betrekking tot de beroepskracht-kind-ratio.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de manager 
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ingezien op de locatie 
- Afschriften beroepskwalificaties, ingezien op de locatie 
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De bestuurder heeft een aanvulling gemaakt op risico-inventarisatie veiligheid, voor de nieuwe groepsruimte en
bijbehorende toilet. In deze risico-inventarisatie zijn ook de te nemen maatregelen genoemd, bijvoorbeeld in
verband met de trap die in de groepsruimte aanwezig is. Het risico dat kinderen via de nooddeur naar buiten gaan
is niet geïnventariseerd. Dit risico dient, voorzien van passende maatregelen te worden toegevoegd. 
Een deel van de maatregelen uit het plan van aanpak zijn tevens beschreven in het document 'Regels en
Afspraken'. Dit document zal voorafgaand aan de start van de nieuwe groep met de beroepskrachten worden
besproken. De beroepskrachten zijn reeds op de hoogte van het algemene beleid van Kidtopia. Spullen voor de
oudere kinderen van de BSO (zoals gereedschap) worden bewaard in de andere groepsruimte van de
buitenschoolse opvang. 

Vierogenprincipe
Op de nieuwe groep zullen gedurende de openingstijd steeds twee beroepskrachten worden ingezet. De manager
verklaart dat er bovendien altijd meerdere medewerkers in het pand aanwezig zijn: de beroepskrachten van de
andere stamgroep, de medewerkers van het management/administratie en het schoonmaak- en
keukenpersoneel. Dit blijkt ook tijdens het inspectiebezoek. Vanuit het kantoor is er via verschillende ramen zicht
op de nieuwe groepsruimte. Hiermee wordt redelijkerwijs voldaan aan het vierogenprincipe.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de manager 
- Risico-inventarisatie veiligheid ontvangen op 27 september 2016 
- Document 'Regels en Afspraken' ontvangen op 27 september 2016 
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De nieuwe stamgroep zal gevestigd zijn in de groepsruimte waar in de middag de jongste kinderen van de
buitenschoolse opvang worden opgevangen. Aangezien de nieuwe groep veertig weken per jaar geopend zal zijn
(tijdens schoolweken), kan de buitenschoolse opvang in de vakantieperiode de gehele dag gebruik maken van de
groepsruimte. Tijdens de overige schoolvrije dagen die incidenteel plaatsvinden kan de buitenschoolse opvang
gebruikmaken van de andere groepsruimte waar de buitenschoolse opvang over beschikt. De bestuurder
verklaart dat deze groepsruimte volstaat voor het beperkte aantal BSO-kinderen dat op schoolvrije dagen de
gehele dag wordt opgevangen. 

De groepsruimte waar gebruik van zal worden gemaakt heeft een oppervlakte van 51,5 m² en is daarmee
geschikt voor de opvang van veertien kinderen. De ruimte is reeds gedeeltelijk ingericht met verschillende hoeken
zoals de leeshoek, huishoek en auto/bouwhoek. De assistent leidinggevende geeft uitleg over het
(speel)materiaal en het meubilair dat nog geplaatst zal worden (zoals een commode, een kledingrek met
verkleedkleren, een poppenwagen met poppen, een autokleed en boekjes). De bestuurder verklaart dat de
commode is besteld en dat een grote hoeveelheid speelgoed en meubilair nog in de opslagruimte staat. 
Omdat de jongste kinderen van de buitenschoolse opvang ook gebruik maken van deze groepsruimte sluit de
inrichting voldoende aan op beide leeftijdsgroepen. 

De kinderen zullen gedurende de opvangtijd niet slapen. 

Buitenspeelruimte
De buitenruimte 
De buitenruimtes van Marcantilaan 499 en 496 zijn gesitueerd op het Marcantiplein. De buitenruimte van locatie
Marcantilaan 499 heeft een oppervlakte van 215 m² en de buitenruimte van locatie Marcantilaan 496 (waar dit
onderzoek betrekking op heeft) heeft een oppervlakte van 31 m². Voor locatie Marcantilaan 499 (met 57
kindplaatsen) is in de buitenruimte een oppervlakte van 171 m² noodzakelijk. Voor de locatie Marcantilaan 496 is
in deze buitenruimte dan nog 44 m² beschikbaar. Als de oppervlakte van 31 m² bij de beschikbare oppervlakte
van 44 m² wordt opgeteld is er gezamenlijk een oppervlakte van 75 m² beschikbaar. Dit is voldoende voor de
opvang van 25 kinderen. Aangezien er op de locatie reeds 14 kinderen worden opgevangen, kan daardoor een
uitbreiding van maximaal 11 kindplaatsen plaatsvinden (in plaats van de gewenste 14 kindplaatsen). De
buitenruimtes zijn omheind met flexibele hekken die bij de opening van het kindercentrum worden neergezet en
bij de sluiting weer worden weggehaald. 

Destijds is reeds beoordeeld dat de niet-aangrenzende buitenruimte op het Marcantiplein (behorend bij de locatie
op Marcantilaan 499) een gelijkwaardig alternatief vormt voor de locatie op Marcantilaan 496. Het Marcantiplein is
een openbaar plein dat alleen toegankelijk is voor voetgangers en niet voor verkeer. De afstand vanaf de deur
van Marcantilaan 496 tot aan de ingang van buitenspeelruimte van Marcantilaan 499 is zeer kort. De peuters die
allen 2,5 jaar of ouder zijn leggen onder begeleiding van de beroepskrachten lopend een korte afstand af en
komen onderweg niet in contact met verkeer. Het (verhoogde) plein bevindt zich bovendien één meter hoger dan
het straatniveau. In het protocol buiten spelen is de werkwijze hieromtrent beschreven. 

De beide buitenruimtes bevatten geen vaste speeltoestellen; dit is op het openbare plein namelijk niet toegestaan.
Wel is los speelmateriaal zoals ballen, loopauto's etc. beschikbaar. In de praktijk wordt uitvoering gegeven aan
een uitgebreid beschreven buitenspeelbeleid dat de houder heeft opgesteld. Uit dit buitenspeelbeleid blijkt dat de
beroepskrachten een actieve rol hebben tijdens het buitenspelen en door middel van diverse terugkerende
activiteiten de ontwikkeling van de kinderen (waaronder de motorische en sensopathische ontwikkeling en de
spelvaardigheden) tijdens het buiten spelen op verschillende manieren stimuleren. 

Voorgeschiedenis 
De locatie op het Marcantilaan 496 is bij de start van het kindercentrum (1 juli 2010) geregistreerd geweest als
aparte voorziening voor kinderopvang. Destijds is reeds beoordeeld dat de niet-aangrenzende buitenruimte van
Marcantilaan 499 een gelijkwaardig alternatief vormt. In 2012 zijn de vestigingen op Marcantilaan 496 en 499
door de Kamer van Koophandel samengevoegd en vanaf dat moment behandeld als één vestiging. Hierdoor zijn
beide vestigingen ook in het LRKP als één vestiging geregistreerd. In deze periode is de buitenruimte hierdoor als
aangrenzend beoordeeld, omdat deze aan een deel van het kindercentrum grenst. 
In 2016 is deze samenvoeging – naar aanleiding van de Wet BAG en een nieuw besluit van de Kamer van
Koophandel- teruggedraaid: beide vestigingen staan sinds 1 juli 2016 weer als twee voorzieningen geregistreerd.
Dit heeft tot gevolg dat de oorspronkelijke situatie, waarvan de GGD eerder heeft beoordeeld dat er sprake is van
een gelijkwaardig alternatief, weer van toepassing is. 

De houder heeft een plan opgesteld waaruit blijkt dat er overleg is met de gemeente en de Vereniging van
Eigenaren voor vergroting van de eigen aangrenzende buitenruimte van Marcantilaan 496. De werkwijze met
betrekking tot deze buitenruimte is gelijk gebleven, en zelfs verbeterd door een actief buitenspeelbeleid toe te
passen en de verschillende mogelijkheden te benutten om de beperkingen van de buitenruimte te minimaliseren.
Er zal extra aandacht worden besteed aan een gevarieerde en uitdagende (flexibele) inrichting van de
buitenruimte. Dit is opgenomen in het plan van aanpak. 
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Gelet op artikel 21 van het besluit kwaliteitseisen peuterspeelzalen, adviseert de toezichthouder om in ieder geval
tot 1 juli 2017 de toename van het maximaal aantal kindplaatsen toe te wijzen. Na 1 juli 2017 zal de
toezichthouder op basis van de ontwikkelingen in de regelgeving en eventuele wijziging in de omvang van de
aangrenzende buitenruimte opnieuw adviseren.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond Marcantilaan 496 (zonder datum) behorende bij de gebruiksvergunning, ontvangen op 27
september 2016 
- Plattegrond Marcantilaan 496 inclusief buitenruimte (zonder datum), ontvangen op 11 oktober 2016 
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de manager 
- E-mailbericht van de manager d.d. 2 oktober 2016 
- Beleid/protocol Buitenspelen Vlieger en Windmolen groep Marcantilaan 496 d.d. 1 oktober 2016, ontvangen op
17 oktober 2016 
- Plan van aanpak Buitenruimte ontvangen op 17 oktober 2016
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders van de nieuwe groep over alle vereiste onderwerpen door middel van een apart
informatieboekje dat alleen voor de halve-dagopvang bestemd is. Voor de reguliere dagopvang binnen dezelfde
locatie wordt het reeds bestaande informatieboekje gebruikt. 

Gebruikte bronnen:
- Informatieboekje Kidtopia Kinderopvang Voorschool Halve dagopvang, ontvangen op 2 oktober 2016 
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Inspectie-items

Personeel en groepen
 

 

 

 

Veiligheid en gezondheid
 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

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

De opvang vindt plaats in stamgroepen.
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. 

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. 

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.

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.
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Ouderrecht
 Informatie

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kidtopia
KvK-vestigingsnummer : 000034312374
Website : http://www.kidtopia.nl
Aantal kindplaatsen : 14
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

Gegevens houder
Naam houder : Kidtopia V.O.F.
Adres houder : Marcantilaan 499
Postcde en plaats : 1051 MJ  AMSTERDAM
KvK-nummer : 34310634
Website : www.kidtopia.nl

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. S. Smit

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 26-09-2016
Opstellen concept inspectierapport : 25-10-2016
Zienswijze houder : 31-10-2016
Vaststellen inspectierapport : 31-10-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 01-11-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 01-11-2016

Openbaar maken inspectierapport :
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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 een zienswijze in te dienen.
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