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Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Op 23 januari 2018 is op grond van artikel 1.62, vierde lid van de Wet kinderopvang een incidenteel onderzoek

uitgevoerd. Op 9 december 2017 heeft de houder een verzoek tot wijziging van het aantal kindplaatsen van 9

naar 13 ingediend. Op 4 januari 2018 heeft de houder schriftelijk om opschorting van de beslistermijn tot en met

16 februari 2018 verzocht. De toezichthouder heeft in dit onderzoek beoordeeld of de wijziging doorgang kan

vinden. Het onderzoek houdt een aangekondigd bezoek aan de locatie en een documentenonderzoek in.

Beschouwing

De organisatie 

De Stampertjes bestaat uit twee vestigingen: Rapenburg 51 (babygroep) en de tegenoverliggende vestiging

Rapenburg 56 H (peutergroep). De Stampertjes is een VOF met twee vennoten. Deze vennoten zijn de eigenaren

en zij zijn beiden dagelijks werkzaam als beroepskracht op de vestigingen. De organisatie bestaat al lange tijd en

biedt kleinschalige opvang. Kenmerkend voor de visie op opvang en opvoeding is het bieden van veiligheid, sfeer,

rust, regelmaat en voorspelbaar gedrag van de beroepskrachten. Er wordt biologisch eten aangeboden en er

worden natuurlijke verzorgings- en schoonmaakproducten gebruikt. 

De locatie 

De huidige babygroep is gevestigd in een ruimte op de begane grond van een gebouw waarin ook een woongroep

gevestigd is. In de babygroep worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag maximaal negen kinderen

van 3 maanden tot 2 jaar opgevangen. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen van de babygroep en de

peutergroep samen op deze locatie opgevangen met een maximum van negen kinderen. 

De houder heeft een verzoek tot uitbreiding naar dertien kindplaatsen gedaan. De houder wil in de toekomst de

vestiging op Rapenburg 56 H (peutergroep) sluiten en op Rapenburg 51 opvang blijven aanbieden, maar dan alle

dagen in een verticale groep. De kinderen worden opgevangen door een vaste beroepskracht en één van beide

eigenaren. 

De houder verwacht pas na de zomer via natuurlijk verloop de locatie op Rapenburg 56 H te zullen sluiten. In de

tussentijd zal de samenstelling van de groep op Rapenburg 51 op steeds meer dagen verticaal worden en

uitgebreid naar in de praktijk maximaal twaalf kinderen. 

Advies aan college van B&W

In dit onderzoek is het verzoek om het aantal kindplaatsen te wijzigen van negen naar dertien beoordeeld. Uit

onderzoek is gebleken dat de wijziging niet kan plaatsvinden in overeenstemming met alle kwaliteitseisen die zijn

opgenomen in de Wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende regelgeving. 

Er is een wijzigingsverzoek voor dertien kindplaatsen ingediend, terwijl uit onderzoek van de binnenspeelruimte

blijkt dat in het kindercentrum tegelijkertijd maximaal twaalf 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 twaalf kindplaatsen worden geëxploiteerd. De

toezichthouder adviseert - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - dit vanaf dagtekening van het besluit

op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie

Wijzigingen

Op 9 december 2017 heeft de houder een verzoek tot wijziging van het aantal kindplaatsen van negen naar

dertien ingediend. Op 4 januari 2018 heeft de houder schriftelijk om opschorting van de beslistermijn tot en met

16 februari 2018 verzocht.

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek 

- Aanvraag wijziging d.d. 9 december 2017
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

De werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep is opgenomen in het pedagogisch

beleidsplan. Volgens het beleid bestaat de verticale groep uit maximaal twaalf kinderen tussen 0 en 4 jaar. Tijdens

het inspectiebezoek verklaart de houder een aanvraag te hebben gedaan voor dertien kindplaatsen, maar in de

praktijk maximaal twaalf kinderen te willen opvangen. 

De houder heeft in het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven dat momenteel niet wordt afgeweken van de

beroepskracht-kind-ratio. Wanneer dit in de toekomst op sommige dagen wel gebeurt, dan dient de houder in het

pedagogisch beleidsplan een concrete beschrijving op te nemen van de tijden waarop minder beroepskrachten

worden ingezet dan op basis van het aantal aanwezige kinderen vereist is, alsmede een beschrijving van de tijden

waarop in ieder geval niet van de beroepskracht-kind-ratio zal worden afgeweken. De toezichthouder zal dit

beoordelen bij het eerstvolgende jaarlijkse onderzoek.

Gebruikte bronnen:

- Pedagogisch beleidsplan, versie januari 2018 (ontvangen op 24 januari 2018) 

- Gesprek met een van de eigenaren 

- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten

De houder heeft een rooster opgesteld voor wanneer dagelijks twaalf kinderen tussen 0 en 4 jaar worden

opgevangen. Volgens dit rooster worden dagelijks twee beroepskrachten ingezet (waaronder ook beide

eigenaren). 

Het kinderdagverblijf is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Op woensdag is het

kinderdagverblijf van 8.00 tot 15.00 uur geopend en op vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur. Alleen op de dagen dat

het kindercentrum 10 uur of langer geopend is, mag er worden afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. 

De beroepskrachten werken maandag en dinsdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 9.00 tot 18.00 uur. Eén van de

beroepskracht pauzeert dan 30 minuten in de middag. Op beide dagen is volgens het rooster van 9.00 tot 17.30

uur een stagiaire aanwezig. Op donderdag werken beide eigenaren van 8.00 tot 18.00 uur en van 9.00 tot 18.00

uur. Zij pauzeren dan volgens het rooster niet. Met deze werktijden wordt redelijkerwijs voldaan aan de

regelgeving omtrent het afwijken van de vereiste beroepskracht-kind-ratio, mits er ten alle tijde wanneer er wordt

afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio en er slechts één beroepskracht wordt ingezet, ter ondersteuning ten

minste één andere volwassene in het kindercentrum aanwezig is. De houder verklaart dat het rooster is

gebaseerd op de ervaring met breng- en haaltijden van de kinderen op dit moment. In de toekomst zullen de

breng- en haaltijden weer worden genoteerd zodat er zicht is op welke momenten er eventueel wordt afgeweken

van de beroepskracht-kind-ratio. Het rooster zal indien nodig worden aangepast door de tweede beroepskracht

eerder dan om 9.00 uur te laten beginnen. Op de woensdag is het kindercentrum tot 15.00 uur geopend,

waardoor er niet mag worden afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. De beroepskrachten werken dan van

8.30 tot 15.00 uur en van 9.00 tot 15.00 uur. Op vrijdag is het kindercentrum geopend van 8.30 tot 17.30 uur;

ook dan mag niet worden afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. De beroepskrachten werken dan van 8.30

tot 17.30 en van 9.00 tot 17.30 uur; zij pauzeren niet.

Gebruikte bronnen:

- Gesprek met een van de eigenaren 

- Overzicht inzet beroepskrachten vanaf najaar 2018 (ontvangen op 2 februari 2018) 

- Planning februari 2018 

- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Wegens het in gebruik nemen van de vide in de groepsruimte heeft de toezichthouder beoordeeld of deze

wijziging met bijbehorende risico's en maatregelen is opgenomen in het veiligheidsbeleid. De houder heeft een

'Beleidsplan veiligheid en gezondheid verticale groep De Stampertjes' vastgesteld. In het hoofdstuk 'Grootste

risico's' worden de veiligheidsrisico's beschreven die de vide en de bijbehorende trap met zich mee brengen.

Tevens is beschreven welke maatregelen zijn of worden genomen teneinde deze risico's in te perken. Zo wordt

onder meer vermeld dat kinderen alleen onder toezicht van een volwassene de trap en de vide mogen betreden.

Er mogen niet meer dan vier peuters tegelijk op de vide spelen. De hekken boven- en onderaan de trap blijven

voor en na het gebruik van de vide vergrendeld en mogen alleen door een volwassene worden geopend.

Gebruikte bronnen:

- Gesprek met een van de eigenaren 

- 'Beleidsplan veiligheid en gezondheid verticale groep De Stampertjes', versie januari 2018 (ontvangen op 24

januari 2018) 

- Aanvulling veiligheidsbeleid in e-mailbericht d.d. 2 februari 2018 

- Inspectieonderzoek
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes

De stamgroepsruimte heeft volgens de plattegrond behorende bij de omgevingsvergunning een oppervlakte van

42,7 m² en is daarmee geschikt voor de opvang van maximaal twaalf kinderen in plaats van de door de houder

aangevraagde dertien kindplaatsen. Tijdens het inspectiebezoek verklaart de houder een aanvraag te hebben

gedaan voor dertien kindplaatsen, maar in de praktijk maximaal twaalf kinderen te willen opvangen. 

De stamgroepsruimte is passend voor het aantal en de leeftijd van de kinderen ingericht. Er zijn veel zachte

materialen en kleden waar de kinderen op kunnen kruipen. Er is een speelkeuken, een poppenhuis, er zijn

speelgoedkinderwagens en er is los speelgoed waaronder boeken. De trap naar en een gedeelte van de vide in de

groepsruimte zijn onlangs verbouwd. De houder verklaart dat de vide vooral voor de oudere kinderen is bedoeld.

Op de vide mogen volgens de houder maximaal vier kinderen tegelijk spelen en altijd onder toezicht van een

beroepskracht. Zowel boven als beneden aan de trap is een hekje geplaatst. De toezichthouder merkt op dat de

vide niet als verblijfsruimte is gedefinieerd. De houder zal voldoende zorg moeten dragen dat het gebruik van de

vide voldoet aan de eisen van de brandweer. In de toekomst zal een gedeelte van de vide dat nog niet in gebruik

is, ingericht worden als creatieve ruimte. Deze ruimte staat nu gedefinieerd als bergruimte. Ook voor deze ruimte

geldt dat de houder er zorg voor moet dragen dat het gebruik van de ruimte voldoet aan de eisen van de

brandweer. 

In de loop van de tijd zal steeds wat meubilair en speelmateriaal van de te sluiten peutergroep aan de overkant

verhuizen naar deze locatie, waaronder een grote groepstafel, een open kast met planken en een speelkeuken.

Tevens zal in de groepsruimte een entree met kapstokjes worden gecreëerd. De groep beschikt over een eigen

slaapkamer. In totaal zijn er zes bedden in de slaapkamer beschikbaar voor de kinderen. Daarnaast zijn in de

groepsruimte voor de allerjongste baby's twee hangmatten beschikbaar. Mochten er meer dan zes kinderen

tegelijk slapen dan zal er voor de kinderen ouder dan anderhalf jaar gebruik worden gemaakt van matrassen die

op de grond worden gelegd in de slaapkamer. Voor de oudste kinderen die verplicht rusten in de groepsruimte zijn

drie stretchers beschikbaar. 

Buitenspeelruimte 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan de groepsruimte en heeft zichtbaar voldoende oppervlakte voor twaalf

kinderen. Ten tijde van het inspectiebezoek is de buitenspeelruimte niet passend ingericht. Door een storm is een

van de muren die de buitenruimte omheinen omgewaaid. Na het inspectiebezoek verklaart de houder in een e-

mailbericht aan de toezichthouder dat de scheidingslijn naar de buren tijdelijk is afgezet. Op korte termijn zal met

de beheerders van het pand een plan worden gemaakt voor de definitieve vervanging van de oude muur. Tevens

verklaart de houder dat de buitenspeelruimte na een schoonmaakbeurt weer passend zal zijn ingericht voor de

kinderen. Hieruit blijkt dat de ruimte redelijkerwijs passend zal zijn ingericht voor het aantal en de leeftijd van de

op te vangen kinderen.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

Gebruikte bronnen:

- Plattegrond behorende bij omgevingsvergunning, versie 8 mei 2017 

- Inspectieonderzoek 

- E-mailbericht van de houder d.d. 28 januari 2018 

- Slaapbeleid, ontvangen op 2 februari 2018 

- Gesprek met een van de eigenaren

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum beschikt over ten

minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Passend voor spelactiviteiten ingerichte

binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum

toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub g sub h Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

De Stampertjes - Incidenteel onderzoek 23-01-2018 8/11



Inspectie-items

Registratie, wijzigingen en administratie

 

Pedagogisch klimaat

 

Personeel en groepen

 

Veiligheid en gezondheid

 

Accommodatie

 

Wijzigingen

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld

mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij verzoekt de houder de

gegevens te wijzigen.

Pedagogisch beleid

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

leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

Aantal beroepskrachten

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een

stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, onderdeel a bij het besluit

en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website

www.1ratio.nl 

Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen in afwijking

van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder

beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden

waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-

kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken. Gedurende de uren dat minder

beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De

afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het kindercentrum

wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het

kindercentrum aanwezig.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen

van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,

vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke

maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met

grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de

handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken. De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op

het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang

zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend

kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Eisen aan ruimtes

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig,

toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum beschikt over ten

minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. Passend voor spelactiviteiten ingerichte

binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum

toebedeeld.

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.

De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum. Voor

kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, maar in

ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd.

Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal aanwezige

kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : De Stampertjes

KvK-vestigingsnummer : 000022227806

Website :

Aantal kindplaatsen : 9

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder

Naam houder : De Stampertjes

Adres houder : Rapenburg 56

Postcde en plaats : 1011 TZ  Amsterdam

KvK-nummer : 34265495

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. K. Meijerse

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 23-01-2018

Opstellen concept inspectierapport : 06-02-2018

Zienswijze houder : 08-02-2018

Vaststellen inspectierapport : 08-02-2018

Verzenden inspectierapport naar houder

en oudercommissie

: 08-02-2018

Verzenden inspectierapport naar

gemeente

: 08-02-2018

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 afgezien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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