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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 14 januari 2020 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang 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 (de inzet van) het personeel en de stabiliteitseisen. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten
aan te leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder ontvangen en betrokken bij het onderzoek.

Beschouwing
Organisatie
De organisatie Kidtopia B.V. heeft twee bestuurders. 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, een
officemanager en een relatiebeheerder. Tevens zijn er dagelijks huishoudelijk medewerkers en/of
schoonmaakmedewerkers aanwezig. De leidinggevende wordt ondersteund door een assistent-
leidinggevende op het kinderdagverblijf.

De twee vennoten hebben in 2007 Kidtopia B.V. opgericht. Het kinderdagverblijf aan de van Baerlestraat
valt sinds 18 april 2016 onder Kidtopia B.V. Op 14 augustus 2019 is door de houder een aanvraag gedaan om
alle locaties die onder Kidtopia V.O.F. vallen, in Kidtopia B.V. op te nemen. Het college heeft hier positief op
besloten. De organisatie Kidtopia B.V. bestaat momenteel uit vier kinderdagverblijven en een
buitenschoolse opvang.

Locatie 
Het kinderdagverblijf heeft 28 kindplaatsen. Het kinderdagverblijf heeft ruimte voor een babygroep (0-2
jaar) met twaalf kindplaatsen en een peutergroep (2-4 jaar) met zestien kindplaatsen. Er is momenteel één
verticale groep waarin maximaal twaalf kinderen tussen de 0 en 4 jaar worden opgevangen. Wanneer er
meer aanmeldingen zijn, zal de verticale groep gesplitst worden in twee horizontale groepen. Het team
bestaat uit drie vaste beroepskrachten, een huishoudelijk medewerkster en een vaste invalkracht.
Op de locatie wordt gewerkt met het programma Uk & Puk. De locatie heeft geen subsidie voor
voorschoolse educatie maar de beroepskrachten verklaren hiermee te werken om de ontwikkeling van de
kinderen te stimuleren en te volgen. Het programma Uk & Puk is zichtbaar in de groepsruimtes. Ondanks
dat er maar één stamgroep is geopend wordt gebruikgemaakt van beide groepsruimtes. Zo wordt de groep
geregeld opgesplitst zodat met activiteiten rekening kan worden gehouden met de leeftijd en behoefte van
de kinderen.

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

Pedagogisch beleid
Voor de locatie is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Het beleidsplan bevat een concrete beschrijving
van de werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 

De beroepskrachten verklaren een keer per maand een groepsoverleg te hebben en twee keer per jaar een
groot overleg op het hoofdkantoor met alle locaties. Tijdens het overleg wordt het pedagogisch beleid onder
de aandacht gebracht. Daarnaast komt de pedagogisch beleidsmedewerker geregeld langs op de locatie.
De houder draagt er op deze manier zorg voor dat de beroepskrachten conform het pedagogisch beleid
handelen.

Pedagogische praktijk
Op basis van observaties van de pedagogische praktijk is beoordeeld of verantwoorde dagopvang wordt
geboden. De observaties hebben plaatsgevonden tijdens het vrij spel en een activiteit. Uit onderstaande
voorbeelden blijkt dat gedurende het inspectiebezoek voldoende uitvoering wordt gegeven aan de aspecten
van verantwoorde dagopvang. 

Tijdens het bezoek valt op dat de beroepskrachten tijdens de verzorging van de kinderen veel contact
maken. Zo krijgt een aantal baby's de fles bereidt de beroepskrachten de baby's voor op de handeling die
gaat komen en benoemen ze wat er te zien is en wat er gebeurt tijdens het drinken. Als de fles op is krijgen
de kinderen de tijd om nog even rustig op schoot te zitten om vervolgens te gaan spelen.

In de groep spelen twee kinderen aan tafel met een letterpuzzel. De kinderen bouwen torens van de letters.
Een kind roept de beroepskracht erbij om te torens te laten zien. De beroepskracht komt erbij zitten en
complimenteert de kinderen met de bouwwerken en vraagt wat alles is. Het kind legt uit dat het een toren
is met een deur. Vervolgens stelt de beroepskracht verdiepende vragen over de kleuren van de letters. De
beroepskracht oefent samen met de kinderen de kleuren van alle letters. 

De oudere kinderen die wakker blijven tussen de middag krijgen uitdagende werkjes aangeboden. Tijdens
het bezoek krijgt een kind een vel met fruit en cijfers erop. De beroepskracht legt aan het kind uit dat ze het
fruit gaan tellen en dan een lijn moeten trekken naar het cijfer dat erbij hoort. Voordat ze beginnen met de
opdracht wordt eerst gesproken over de verschillende soorten fruit. De beroepskracht laat het kind al het
fruit zelf tellen en helpt als dit nodig is. Het kind doet enthousiast mee en weet het antwoord op alle vragen.
De beroepskracht complimenteert het kind geregeld. Als de opdracht klaar is, wordt het vel opgehangen in
de groepsruimte zodat het kind naar het resultaat kan kijken. Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de
beroepskrachten de emotionele veiligheid waarborgen en de persoonlijke competenties stimuleren.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Observatie op de groep tussen 13.00 - 14.00 uur
- Gesprekken met beroepskrachten en leidinggevende
- PEDAGOGISCH PLAN Kinderdagverblijf locatie van Baerle versie 1.7 vastgesteld op 1 januari 2020,
ontvangen op 20 januari 2020
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De beroepskrachten staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en zijn, voorafgaand aan de
start van de werkzaamheden, gekoppeld aan de houder. Deze beoordeling is gebaseerd op de
beroepskrachten en uitzendkracht die in de periode 6 tot en met 13 januari 2020 zijn ingezet. Na het vorige
inspectiebezoek d.d. 26 juni 2019 is er één nieuwe beroepskracht bij de locatie in dienst getreden. Deze
beroepskracht werkte al voor de organisatie en werkte op een locatie die onder Kidtoptia V.O.F viel.

Opleidingseisen
De beroepskrachten die bij het kindercentrum werken, beschikken allen over een passende
beroepskwalificatie zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op de
nieuwe beroepskracht en uitzendkracht die in de periode van 6 tot en met 13 januari 2020 zijn ingezet. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek worden voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen voldoende
beroepskrachten ingezet. Er worden namelijk negen kinderen opgevangen door twee beroepskrachten.

Op basis van de presentielijsten van 6 tot en met 12 januari 2020 en de bijbehorende werkroosters van het
personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende beroepskrachten voor het
aantal  en de leeftijd van de opgevangen kinderen zijn ingezet.

Tijdens dit onderzoek is het afwijken van de beroepskracht-kindratio in het kader van de drie-uursregeling
niet onderzocht.

Bij het kindercentrum werken geen stagiairs.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Voor de organisatie is een document 'Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach Kidtopia 2020'
opgesteld, waarin onder andere ingegaan wordt op de urenverdeling van de pedagogisch coach per locatie
en hoe de werkwijze omtrent de pedagogisch beleidsmedewerker zal worden geïmplementeerd binnen de
organisatie. Daarnaast staan de taken van de pedagogisch beleidsmedewerker beschreven waarbij
onderscheid is gemaakt tussen beleidsontwikkeling en coachende taken.

In het document wordt onderscheid gemaakt tussen organisatie- en locatieniveau. Er is opgenomen dat de
kwaliteitsmanager, die als pedagogisch beleidsmedewerker wordt ingezet, bij het coachen zal aansluiten op
het opleidingsplan van de organisatie. De kwaliteitsmanager is bevoegd als TINK-trainer, hbo'er als coach,
PRAVOO-trainer en babyspecialist. Ook geeft de kwaliteitsmanager een borgingstraining Uk & Puk.

Tijdens het inspectiebezoek verklaren de beroepskrachten individuele coaching te hebben ontvangen van de
pedagogisch coach. Daarnaast schakelen zij haar bij zorgen om een kind of pedagogische vragen op de groep
regelmatig in.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Momenteel is er één verticale stamgroep, namelijk de Zeesterren, met daarin maximaal twaalf kinderen
tussen de 0 en de 4 jaar geopend. Wanneer er meer aanmeldingen komen, zullen twee
horizontale stamgroepen worden gevormd. De ouders zullen hiervan te zijner tijd op de hoogte worden
gesteld.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprekken met de beroepskrachten
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- Telefonisch contact met de kwaliteitsmedewerker op 14 januari 2020
- Personenregister Kinderopvang gecontroleerd op 20 januari 2020
- Beroepskwalificaties ontvangen op 17 en 24 januari 2020
- Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/coach Kidtopia 2020, ontvangen op 17 januari 2020
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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.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale
omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

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 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; c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel
tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; d. de personen die uit hoofde van hun functie
toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; e. 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 e 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 en cao Sociaal Werk.

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 van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het besluit
kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende 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
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wordt bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij
behorende rekenregels; 
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit buiten
het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten opzichte van
de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten
kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

• De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van het
besluit.

• De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert,
de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers
worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat
iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.

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.

• De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.

• Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
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Naam voorziening : Kidtopia BV

KvK-vestigingsnummer : 000021838526

Website : http://www.kidtopia.nl

Aantal kindplaatsen : 28

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Kidtopia B.V.

Adres houder : Marcantilaan 499

postcode en plaats : 1051 MJ Amsterdam

KvK-nummer : 34273805

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 : 14-01-2020

Opstellen concept inspectierapport : 03-02-2020

Zienswijze houder : 10-02-2020

Vaststellen inspectierapport : 10-02-2020

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 17-02-2020

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 17-02-2020

Openbaar maken inspectierapport :
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Gegevens opdrachtgever (gemeente)
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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