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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 26 september 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, veiligheid en gezondheid en het klachtrecht. Daarnaast zijn de aanvullende
Amsterdamse kwaliteitseisen voor voorschoolse educatie onderzocht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht
staan achter in het rapport vermeld. De manager 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 drie kinderdagverblijven en een buitenschoolse opvang. Twee
kinderdagverblijflocaties en de buitenschoolse opvang zijn gevestigd in een groot pand in Amsterdam West, waar
ook woningen en kantoren zijn gevestigd. Het derde kinderdagverblijf is recentelijk geopend in de Bilderdijkstraat. 
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 ook nog uit een kwaliteitsmanager, een officemanager en een relatiebeheerder. 
De manager/leidinggevende wordt ondersteund door een assistent-leidinggevende op het kinderdagverblijf en een
assistent-leidinggevende op de buitenschoolse opvang. Tevens zijn er dagelijks huishoudelijk medewerkers en
schoonmaakmedewerkers aanwezig. 

De twee vennoten hebben naast Kidtopia V.O.F. in 2016 ook Kidtopia B.V. opgericht. Onder deze B.V. valt een
kinderdagverblijf in Amsterdam Zuid. 

Kinderdagverblijf 
Het kinderdagverblijf aan de Marcantilaan 499 heeft vier stamgroepen met in totaal 57 kindplaatsen en er werkt
een vast team van beroepskrachten. Er is een invalpool en voor het vaste team zijn er geen openstaande
vacatures. Op de peutergroep wordt gewerkt met het VVE-programma Puk en Ko. Op de locatie die in hetzelfde
gebouw is gevestigd (Marcantilaan 496) bevinden zich ook een kinderdagverblijf met één stamgroep, twee
buitenschoolse-opvanggroepen, een keuken en het kantoor van de houder. 

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek met de beroepskrachten en de manager gesproken.

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
Op basis van observaties gedurende het ochtendprogramma constateert de toezichthouder dat er tijdens dit
bezoek zorg wordt gedragen voor de uitvoering van de vier pedagogische doelen, het waarborgen van de
emotionele veiligheid, 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. 

Wanneer de toezichthouder arriveert spelen de kinderen van peutergroep Libelle buiten. Een van de
beroepskrachten zit met de kinderen op een mat; ze zijn aan het bellen blazen. De andere beroepskracht houdt
zich bezig met de kinderen die op de loopauto's rijden. De beroepskrachten proberen alle kinderen bij het spel te
betrekken en als de kinderen iets aan de beroepskrachten willen vertellen reageren zij hier adequaat op. Ook
hebben ze oog voor individuele behoeften van de kinderen en reageren ze op non-verbale signalen. Een van de
beroepskrachten vraagt aan een kind of het moe is. Als dat zo blijkt te zijn legt ze uit dat de kinderen zo gaan
eten en daarna kunnen slapen. De andere beroepskracht nodigt het kind uit om rustig bij haar te komen zitten. De
beroepskrachten benoemen wat er na het buiten spelen gaat gebeuren. Zo weten de kinderen wat zij kunnen
verwachten. 

Op de dreumes/peutergroep Vlinder zitten de kinderen aan tafel. Als de toezichthouder binnenkomt wordt zij aan
de kinderen voorgesteld en wordt er verteld wat zij komt doen. De beroepskrachten praten vervolgens met de
kinderen over wat ze gaan eten en er worden liedjes gezongen. Tot het eten gearriveerd is lezen de
beroepskrachten voor en benoemen ze de woorden en dierengeluiden behorend bij het verhaal. De kinderen
worden hier actief bij betrokken en de begrippen uit het boekje worden gerelateerd aan de leefwereld van de
kinderen. Wanneer een van de kinderen huilt, probeert de beroepskracht te achterhalen wat er aan de hand is. 

Op de baby/dreumesgroep Cocon wordt een kind verschoond. De beroepskracht praat tegen het kind en vertelt
dat ze straks courgettesoep gaan eten. Een van de beroepskrachten zit bij een aantal kinderen op de grond en
speelt met hen. Ze benoemt de kleuren van het speelgoed en andere begrippen (zoals open en dicht). Een kind
dat al aan tafel zit krijgt een babyspiegel aangereikt om mee te spelen. De beroepskracht zegt tegen de kinderen
dat ze zo gaan eten en allemaal alvast aan tafel gaan zitten. Ze mogen aan tafel boekjes bekijken tot het eten op
tafel wordt gezet. De beroepskrachten praten continu tegen de kinderen ('Heb je lekker geslapen?', 'Ik zet je
gordel vast, dan kun je niet vallen' en 'Ik ga je een slabbetje omdoen' etc.). Een van de kinderen is erg overstuur.
De beroepskrachten denken dat het kind moe is. Een beroepskracht benoemt dit tegenover het kind en vraagt of
het op schoot wil komen zitten. 

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de emotionele veiligheid op het kindercentrum wordt gewaarborgd. De
beroepskrachten communiceren veel met de kinderen en creëren hiermee een voorspelbare situatie. Ook
reageren de beroepskrachten sensitief-responsief: ze hebben veel oog voor individuele behoeftes en de non-
verbale signalen van de kinderen. De persoonlijke competentie wordt voldoende gestimuleerd; er is veel aandacht
voor de taalontwikkeling en de kinderen kunnen verschillende ervaringen opdoen op het kindercentrum.

Voorschoolse educatie
Op de voorschool wordt gebruikgemaakt van het VVE-programma Puk en Ko. De voorschoolse educatie omvat
per week ten minste 10 uur. Dagelijks worden in de VVE-groep Libelle maximaal zestien kinderen opgevangen
door twee beroepskrachten. 
De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie en het juiste VVE-certificaat. In het
'Kwaliteitsplan VVE 2016 Kidtopia' is een opleidingsplan opgenomen. Uit het opgestelde opleidingsplan blijkt op
welke wijze de beroepskrachten bij- en nascholing ontvangen.

Gebruikte bronnen:
- Observatie gedurende een deel van het ochtendprogramma 
- Kwaliteitsplan VVE 2016 Kidtopia inclusief opleidingsplan, ontvangen op 2 oktober 2016 
- Gesprek met beroepskrachten 
- Gesprek met de manager 
- Inspectieonderzoek 
- Diploma's en certificaten, ingezien op de locatie 
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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
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 (een vaste beroepskracht, drie invalkrachten, een medewerker van kantoor
en een huishoudelijk medewerker).

Passende beroepskwalificatie
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Dit is gebaseerd op een steekproef onder het personeel dat sinds het laatste
reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden.

Opvang in groepen
Er zijn vier stamgroepen: 
- De groep Rupsjes bestaat uit maximaal twaalf kinderen tussen de 0 en 1 jaar; 
- De groep Cocon bestaat uit maximaal veertien kinderen tussen de 0 en 2 jaar; 
- De groep Vlinders bestaat uit maximaal vijftien kinderen tussen de 2 en 3 jaar; 
- De groep Libelle bestaat uit maximaal zestien kinderen tussen de 3 en 4 jaar. 

Ieder kind is geplaatst in één van deze vaste stamgroepen en alle kinderen worden dagelijks in deze groepen
opgevangen. 

De kinderen beginnen dagelijks allemaal om 7.30 uur op de baby-/dreumesgroep Cocon. Om 8.30 uur gaan alle
kinderen naar de eigen groep.

Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Er worden namelijk in de peutergroep Libelle elf kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten, in de dreumesgroep Cocon elf kinderen door drie beroepskrachten, in de peutergroep Vlinders
elf kinderen door twee beroepskrachten en in de babygroep Rupsjes elf kinderen door drie beroepskrachten. 

Op basis van een steekproef uit de presentielijsten (week 38) en de bijbehorende werkroosters van het personeel
constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal
opgevangen kinderen. 

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is, omdat de roosters zodanig
zijn opgesteld dat er te allen tijde door minimaal twee beroepskrachten wordt geopend en afgesloten. Daarnaast
is er altijd een huishoudelijke hulp aanwezig. 

De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: van 7.30 tot 16.30 uur, van 8.30 tot 17.30 uur of
van 9.30 tot 18.30 uur.

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

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de manager 
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ingezien op de locatie 
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ingezien op de locatie 
- Overzicht inzet beroepskrachten week 38 van 2016, ingezien op de locatie 
- Presentielijsten week 38 van 2016, ingezien op de locatie 
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek het beleid en de uitvoering met betrekking tot de
onderwerpen hand- en verschoonhygiëne en veiligheid in de groepsruimte beoordeeld. 

Hand- en verschoonhygiëne 
Op groep Cocon reinigt een beroepskracht het verschoonkussen na iedere verschoning met allesreiniger en papier
en daarna wast zij haar handen met zeep. De beroepskracht vertelt dat zij in verband met de hygiëne een tissue
gebruikt om crème op de babybillen aan te brengen. 
De toezichthouder constateert dat de peuters van groep Libelle na het buiten spelen en na toiletbezoek hun
handen wassen. De beroepskracht verklaart zelf ook haar handen op verschillende momenten te wassen. Op
sommige plaatsen in het kinderdagverblijf zijn er papieren handdoeken maar er zijn ook gewone handdoeken bij
de kranen in de toiletruimte. De beroepskracht verklaart dat deze dagelijks worden vervangen en gewassen door
de huishoudelijk medewerker. 
Deze maatregelen reduceren het risico op de overdracht van ziektekiemen en komen overeen met het protocol
voor hand- en verschoonhygiëne dat op de groepen hangt. 

Veiligheid in de groepsruimte 
Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de risico's in de groepsruimtes te reduceren. Zo is in de
groepsruimte van de baby/dreumesgroep Cocon het traphek van de trap gesloten en op deuren van deze
groepsruimte zijn vingerstrips geplaatst. Schoonmaakmiddelen zijn opgeborgen in de verschoonruimte en de
allesreiniger staat in de verschoonruimte achter op het aanrecht. De lage stopcontacten zijn voorzien van een
beveiliging en er zijn geen loshangende elektrische snoeren. De kinderen worden in de kinderstoel vastgezet met
een gordel of beugel zodat zij er niet uit kunnen vallen. Deze maatregelen reduceren de veiligheidsrisico's in de
groepsruimte. Veel van deze maatregelen zijn beschreven in het Protocol leefruimte van groep Cocon. De
manager legt uit dat in het plan van aanpak veiligheid alle maatregelen die worden genomen zijn beschreven. De
toezichthouder heeft het plan van aanpak veiligheid niet beoordeeld.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de manager en de beroepskrachten 
- Protocol leefruimte groep Cocon, ingezien op de locatie 
- Inspectieonderzoek 
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Ouderrecht

Informatie
De houder brengt de klachtenregeling onder de aandacht van de ouders. In het informatieboekje wordt verwezen
naar het klachtenreglement. In het klachtenreglement wordt ook de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders gebracht.

Klachten en geschillen 2016
De houder heeft de interne klachtenregeling op schrift gesteld. Deze klachtenregeling voldoet aan de
voorwaarden. De houder van het kindercentrum is sinds 27 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 

Gebruikte bronnen:
- Klachtenreglement Kidtopia, zonder datum/versienummer, ontvangen op 4 oktober 2016 
- Informatieboekje Kidtopia Kinderopvang, ontvangen op 4 en 17 oktober 2016 
- Website: www.kidtopia.nl, geraadpleegd op 3 oktober 2016 
- Gesprek met de manager 
- Website: www.geschillencommissie.nl 
- Website: www.landelijkregisterkinderopvang.nl
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Randvoorwaarden voorschoolse educatie

Intensieve deelname
Het aantal doelgroepkinderen per groep bedraagt minder dan 50%. Er wordt verspreid over vier dagdelen
minimaal 10 uur voorschoolse educatie aangeboden aan de doelgroepkinderen.

Registratie in EL-VVE
Alle kinderen zijn geregistreerd in EL-VVE. De gegevens uit EL-VVE zijn actueel, en de gegevens worden minimaal
maandelijks bijgewerkt.

Didactisch, educatief klimaat
Op de voorschool wordt gewerkt met het VVE-programma Puk en Ko. De ontwikkeling van de kinderen wordt
gevolgd met behulp van het kindvolgsysteem 'Zo doe ik' van de CED-groep. Er zal worden overgestapt op KIJK!
Er wordt een gedifferentieerd beredeneerd aanbod geboden aan de kinderen en er wordt opbrengstgericht
gewerkt. De kwaliteitsmedewerker is getraind om specifieke (zorg)behoeften van de kinderen te kunnen
signaleren en is bekend met de zorgstructuur van de organisatie.

Personeel
Medewerkers zijn minimaal startbekwaam en er wordt gewerkt vanuit het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'. 

Ouders
Ouders worden op de voorschool gestimuleerd om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van hun kind
(onder andere door middel van de spelinloop, een themabrief, ouderactiviteiten en een thema-afsluiting).

Samenwerking met basisschool
De voorschool en de Admiraal de Ruijterschool werken vanuit één visie. Voor alle kinderen die doorstromen van
de voorschool naar de basisschool vindt er een overdracht plaats.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Observaties tijdens het inspectiebezoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten 
- Gesprek met de manager 
- Uitdraai EL-VVE d.d. september 2016, ontvangen op 2 oktober 2016 
- Plaatsingslijst d.d. september 2016, ontvangen op 2 oktober 2016 
- Afschriften VVE-certificaten, ingezien op de locatie 
- Afschriften kwalificaties taalnorm, ingezien op de locatie 
- Plan ouderactiviteiten 
- Beleid samenwerking voor- en vroegschool 
- Overdrachtsformulieren, ingezien op de locatie 
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

 

 

 

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.

Voorschoolse educatie

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten
minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en
de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt
ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen
De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd
examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-
beroepskwalificaties. 
A. Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over
het verzorgen van voorschoolse educatie. 
Of 
B. De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het
vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse
educatieprogramma’s. 
De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende
wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling.

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. 
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.
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Veiligheid en gezondheid
 

Ouderrecht
 

 

Randvoorwaarden voorschoolse educatie
 

 

 

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.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

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.
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.

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze 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.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling 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 bij de houder werkzame personen 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.

Intensieve deelname

Het gemiddeld aantal uren dat per week per doelgroepkind aan voorschoolse educatie wordt aangeboden
bedraagt: 
- in groepen met 50% of meer doelgroepkinderen: 12 uur; 
- in groepen met minder dan 50% doelgroepkinderen: 10 uur.

Registratie in EL-VVE

De houder registreert ieder kind dat deelneemt aan voorschoolse educatie in EL-VVE.
De houder draagt zorg dat de gegevens van de geregistreerde kinderen in EL-VVE actueel blijven.

Didactisch, educatief klimaat

Op de voorschool wordt met behulp van een door de NJI erkend integraal educatief (VVE-)programma gewerkt,
gericht op het bieden van een gedifferentieerd beredeneerd aanbod.
Er is sprake van een rijke speelleeromgeving die het kind uitnodigt tot ontdekkend spel.
Er is sprake van een pedagogisch-didactisch klimaat dat het voor kinderen mogelijk maakt om zich in ieder geval
te ontwikkelen op de vier doelen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek).
Op de voorschool wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van een kindvolgsysteem.
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Op de voorschool is tenminste één medewerker getraind om specifieke (zorg)behoeften van de kinderen te
kunnen signaleren.
Op de voorschool is tenminste één medewerker bekend met de zorgstructuur van de organisatie. Deze
medewerker weet de eerste stappen te zetten wanneer de ontwikkeling van het kind mogelijk achterblijft.

Personeel

Alle vaste beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse
educatie. Dit betekent dat zij in het bezit zijn van het start- en basiscertificaat VVE, zoals beschreven in het 'Profiel
Jonge Kind Voorziening'.
Alle beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse
educatie. Dit betekent dat zij voldoen aan de taalnorm zoals beschreven in het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'. Zij
beschikken voor de mondelinge taalvaardigheid en de leesvaardigheid over niveau B2 (3F) en voor de schriftelijke
taalvaardigheid over niveau B1 (2F).
Alle invalkrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam voor het aanbieden van voorschoolse educatie.
Dit betekent dat zij in het bezit zijn van het start- en basiscertificaat VVE (voor invalkrachten), zoals beschreven
in het 'Profiel Jonge Kind Voorziening'.
Er is voor iedere voorschoolgroep tenminste één HBO-geschoolde medewerker beschikbaar.

Ouders

Er is een plan opgesteld met voor de voorschool passende ouderactiviteiten.
De ouderactiviteiten worden uitgevoerd.

Samenwerking met basisschool

De voor- en de vroegschool werken vanuit één vastgelegde visie.
Voor alle kinderen die doorstromen van de voorschool naar de basisschool vindt er een overdracht plaats waarbij
in ieder geval de vier doelen zoals beschreven door SLO (sociaal-emotioneel, taal, rekenen en motoriek) aan de
orde komen. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het Amsterdams Uniform Voorblad of een gelijksoortig
formulier.
Bij de doorstroom van de voorschool naar de basisschool vindt er in ieder geval bij de doelgroep- en zorgkinderen
een overdrachtsgesprek plaats.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kidtopia V.O.F.
KvK-vestigingsnummer : 000005785618
Website :
Aantal kindplaatsen : 57
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 : 02-11-2016
Zienswijze houder : 11-11-2016
Vaststellen inspectierapport : 11-11-2016
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 18-11-2016

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 18-11-2016

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.

P.M.
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