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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 31 januari 2017 is op grond van artikel 1.62, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onderzoek na aanvraag uitgevoerd. 

In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de vestiging redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen zoals genoemd in de
wet- en regelgeving zal gaan voldoen. De praktijk is in dit onderzoek niet beoordeeld.

Beschouwing
Organisatie 
Hestia Amstelveen B.V. maakt deel uit van Hestia Holding B.V. De eindverantwoordelijke voor het te voeren beleid
is de directeur; zij is tevens de bestuurder en enige aandeelhouder van Hestia Holding B.V. die in totaal bestaat uit
vier ondernemingen met drie kinderdagverblijven en twee buitenschoolse-opvanglocaties in Amsterdam-Zuid en
Amstelveen. In haar werkzaamheden wordt de directeur ondersteund door een leidinggevende; er staan nog
twee vacatures open voor deze functie. De leidinggevenden zijn onder andere verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken en onderhouden de contacten met de beroepskrachten en de ouders in één of meer
ondernemingen van de organisatie. Kenmerkend voor de houder is dat deze zich bij de inrichting van de
vestigingen en het opstellen van het pedagogisch beleid heeft laten inspireren door onder andere Reggio Emilia. 
Binnen de organisatie is een vertrouwenspersoon aangesteld voor de ouders; dit is de leidinggevende. Voor het
personeel is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. 

Locatie 
De aanvraag betreft een verhuizing van Buitenschoolse opvang Hestia Amstelveen B.V. naar een pand dat grenst
aan het Amstellandziekenhuis. Op de nieuwe locatie was het streven om twee basisgroepen te creëren; gezien de
beschikbare oppervlakte zal er uiteindelijk één basisgroep gevormd worden, waarin maximaal twintig kinderen
opgevangen kunnen worden. Op woensdag en vrijdag zal de buitenschoolse opvang geopend zijn vanaf 12.30
uur. Op die dagen zullen er wegens de beschikbare oppervlakte en de halve-dagopvang die ook geopend is tot
13.00 uur maximaal vier kinderen van de buitenschoolse opvang tot 13.00 uur opgevangen worden. Tijdens
vakanties en schoolvrije dagen zal de opvang plaatsvinden bij de locatie in de Rivierenbuurt; dit zal opgenomen
worden in de plaatsingsovereenkomsten. 

Tevens zal het gelijknamige kinderdagverblijf van Hestia zich vestigen in dit pand. In het kindercentrum zijn één
groepsruimte en meerdere gemeenschappelijke ruimtes voor de kinderen van de buitenschoolse opvang
beschikbaar. Zo zijn er een atelier, een theaterruimte, een bibliotheek en een themaruimte die door alle groepen
van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang gebruikt zullen worden. Er is een beroepskracht voor de
buitenschoolse opvang aangesteld, die sinds december 2016 reeds werkzaam is bij de huidige locatie; zij zal
meeverhuizen. Er staat nog een vacature open voor een beroepskracht voor de buitenschoolse opvang. Op deze
locatie zal, net als op de reeds bestaande locatie en conform de visie van de organisatie, tweetalige opvang
aangeboden worden in zowel het Nederlands als het Engels. Hiervoor is een gedragscode opgesteld.

Advies aan college van B&W
Uit onderzoek is gebleken dat de vestiging redelijkerwijs kan voldoen aan de kwaliteitseisen die in de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan de exploitatie van een kindercentrum zijn gesteld, met
uitzondering van de eisen aan de binnenruimte. Er is een aanvraag gedaan voor 40 kindplaatsen, terwijl uit dit
onderzoek blijkt dat op het kindercentrum tegelijkertijd maximaal 20 kinderen kunnen worden opgevangen. De
toezichthouder adviseert om de aanvraag gedeeltelijk af te wijzen: exploitatie van de vestiging kan wel
redelijkerwijs gaan voldoen aan de kwaliteitseisen, indien er dagelijks maximaal 20 kindplaatsen worden
geëxploiteerd.
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Observaties en bevindingen

Kinderopvang in de zin van de wet en naleving wet- en regelgeving

Kinderopvang in de zin van de wet
De opvang valt binnen de gestelde definitie. Er is sprake van kinderopvang in de zin van de wet.

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving
De houder Hestia Amstelveen B.V. exploiteert reeds twee kindercentra; tegen deze centra loopt geen
handhavingstraject.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Voor de hele organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. In dit pedagogisch beleidsplan is de
visie van Hestia uitgebreid beschreven en is ook een beschrijving van de pedagogische basisdoelen opgenomen.
Naast het algemeen pedagogisch beleidsplan is specifiek voor deze locatie een aanvullend pedagogisch werkplan
opgesteld, waarin de locatiespecifieke werkwijze beschreven is. In dit werkplan zijn de kernwaarden en
pedagogische uitgangspunten van de organisatie Hestia beschreven. Ook is opgenomen op welke wijze op deze
locatie invulling gegeven wordt aan de pedagogische basisdoelen. 

In het pedagogisch werkplan is beschreven dat de buitenschoolse opvang zal bestaan uit twee basisgroepen: in de
Terra-groep zullen maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar oud opgevangen worden en in de
Oranje groep zullen maximaal tien kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud opgevangen worden. 

Over het verlaten van de stamgroep is in het werkplan beschreven dat dit kan voor verschillende activiteiten,
zoals voorleesactiviteiten in de bibliotheek, keukenactiviteiten of gezamenlijk eten in de piazza, buitenactiviteiten
of activiteiten in het verpleeghuis. 

In het werkplan is verder opgenomen dat de beroepskrachten ondersteund kunnen worden door onder andere
een stagiaire in de dagelijkse gang van zaken en de leidinggevende door middel van onder andere werkoverleg.
Met betrekking tot de achterwachtregeling is beschreven dat er op deze locatie te allen tijde door minimaal twee
personen wordt geopend en wordt afgesloten en dat om deze reden een achterwachtregeling niet nodig is.
Desondanks is de achterwachtregeling van Hestia wel beschreven; de achterwacht wordt vervuld door de
leidinggevende, de officemanager en de directeur. 

In het pedagogisch werkplan is beschreven dat er op de locatie tweetalige kinderopvang wordt aangeboden, in
zowel het Nederlands als het Engels. Er is opgenomen dat er wordt gewerkt met 'near native speakers', waarbij
het principe één persoon-éen taal wordt aangehouden. Beschreven is ook dat het dagprogramma in zowel het
Nederlands als in het Engels wordt aangeboden en dat de informatie voor ouders ook in het Engels beschikbaar is.
Verder wordt verwezen naar de gedragscode en de werkinstructie tweetaligheid; deze kunnen door ouders
opgevraagd worden bij de leidinggevende. 

Ten slotte is ook het wenbeleid en de wijze omtrent de afname van extra dagen beschreven in het pedagogisch
werkplan.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan 
- Document: 'Pedagogisch werkplan Hestia Amstelveen KDV/BSO 2016-2017' (meegestuurd met de aanvraag
tot exploitatie) 
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskracht die bij de buitenschoolse opvang ingezet zal worden, is sinds december 2016 reeds werkzaam
bij de huidige buitenschoolse opvang van Hestia Amstelveen; zij zal meeverhuizen. Deze beroepskracht beschikt
over een geldige verklaring omtrent het gedrag. De leidinggevende heeft verklaard dat er meer beroepskrachten
aangetrokken zullen worden indien de bezetting hierom vraagt. 

Binnen de onderzoekstermijn is ook een verklaring omtrent het gedrag van de houder aan de toezichthouder
overgelegd.

Passende beroepskwalificatie
De beroepskracht die werkzaam zal zijn bij de buitenschoolse opvang beschikt over een beroepskwalificatie die
niet kwalificeert voor het werken in de kinderopvang. Om deze reden zal zij ingezet worden als pedagogisch
medewerker in ontwikkeling (PMIO'er); de leidinggevende verklaart dat er binnen twee maanden een
ontwikkelplan voor haar zal worden opgesteld. De houder dient er hierbij zorg voor te dragen dat de inzet van de
PMIO'er plaatsvindt overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.

Opvang in groepen
De buitenschoolse opvang zal bestaan uit twee basisgroepen: 
- de Terra-groep, bestaande uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar oud; 
- de Oranje groep, bestaande uit maximaal tien kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar oud. 

Gezien de oppervlakte (zie domein 4) is deze indeling niet mogelijk. Om deze reden zal er één basisgroep
gevormd worden, waarin maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar oud opgevangen zullen
worden. In de schoolvakanties en op schoolvrije dagen zullen de kinderen van deze buitenschoolse-opvanglocatie
opgevangen worden bij locatie Hestia Rivierenbuurt. Dit zal opgenomen worden in de plaatsingsovereenkomsten
van de kinderen. 

Op woensdag en vrijdag zullen de kinderen van de buitenschoolse opvang gedurende 15 tot 30 minuten
tegelijkertijd met de kinderen van de halve- dagopvang opgevangen worden. Gezien de beschikbare oppervlakte
binnen het kindercentrum heeft de leidinggevende verklaard dat er op woensdag en vrijdag maximaal vier
kinderen van de buitenschoolse opvang geplaatst en opgevangen zullen worden, zodat er voldoende oppervlakte
binnen het kindercentrum beschikbaar blijft. Ten tijde van het inspectieonderzoek na aanvraag is er op woensdag
en vrijdag nog slechts één kind geplaatst, waardoor uitvoering gegeven kan worden aan het hierboven
beschreven beleid.

Beroepskracht-kind-ratio
De buitenschoolse opvang zal op maandag, dinsdag en donderdag geopend zijn van 14.30 tot 18.30 uur en op
woensdag en vrijdag van 12.30 tot 18.30 uur. Uit het toegestuurde rooster blijkt dat op maandag, dinsdag en
donderdag één beroepskracht werkzaam zal zijn van 14.30 tot 18.30 uur en op woensdag en vrijdag één
beroepskracht van 12.00 tot 18.30 uur. Volgens de plaatsingslijsten worden er vooralsnog maximaal twee
kinderen opgevangen. Uit deze documenten blijkt dat er redelijkerwijs voldoende beroepskrachten zullen worden
ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. Er zal in de eerste periode bovendien niet worden afgeweken van
de vereiste beroepskracht-kind-ratio. 

De roosters zijn dusdanig opgesteld dat er te allen tijde minimaal twee beroepskrachten in het kindercentrum
aanwezig zullen zijn. Voor eventuele calamiteiten is een achterwachtregeling ingesteld; de beroepskrachten
kunnen contact opnemen met de leidinggevende, de officemanager of de directeur.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Op de locatie zal tweetalige opvang worden aangeboden in zowel het Nederlands als het Engels; sinds september
2016 mag conform wet- en regelgeving in de buitenschoolse opvang maximaal vijftig procent van de tijd Duits,
Frans of Engels worden gesproken mits dit gebeurt conform bepaalde eisen. Voor de tweetalige opvang is onder
andere een gedragscode opgesteld en is op het rooster inzichtelijk gemaakt welke beroepskracht welke taal zal
spreken. Op basis van het bovenstaande kan beoordeeld worden dat maximaal vijftig procent van de tijd Engels
zal worden gesproken bij de buitenschoolse opvang.

Gebruikte bronnen:
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 1 februari 2017) 
- Conceptrooster maart 2017 (ontvangen op 7 februari 2017) 
- Plaatsingslijsten maart 2017 (ontvangen op 7 februari 2017) 
- Rapport jaarlijks onderzoek BSO Hestia Amstelveen d.d. 26 september 2016 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De leidinggevende heeft op 20 december 2016 de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid uitgevoerd. In de
risico-inventarisatie veiligheid zijn de risico's ingeschat voor alle voor kinderen toegankelijke ruimtes, waaronder
de groepsruimtes, de sanitaire ruimtes, de buitenruimte, het atelier, de bibliotheek, de gangen en de piazza. In de
risico-inventarisatie gezondheid zijn de risico's ingeschat voor de thema's binnenmilieu (per ruimte), buitenmilieu,
overdracht van ziektekiemen en (uitblijven van) medisch handelen. 

In de inventarisaties worden maatregelen beschreven die de risico's reduceren; voor sommige maatregelen wordt
verwezen naar beleidsstukken waarin de risico's en maatregelen nader zijn uitgewerkt, zoals de huisregels,
protocollen en werkinstructies. De leidinggevende verklaart tijdens het inspectieonderzoek dat de risico-
inventarisaties zijn uitgevoerd op basis van de bouw- en inrichtingstekeningen en dat de inventarisaties zullen
worden aangepast aan de praktijk. De risico-inventarisaties zullen voor de opening met de beroepskracht
besproken worden in een werkoverleg. In het werkoverleg, dat tien keer per jaar gevoerd wordt, zullen ook de
andere relevante beleidsstukken besproken worden. Dit zal in het Engels plaatsvinden, maar er zal in het
Nederlands genotuleerd worden. Alle beleidsstukken van de organisatie en deze locatie zijn voor de
beroepskrachten inzichtelijk via de 'Speakapp'. Dit is een applicatie die de beroepskrachten op hun telefoon
kunnen zetten en waarmee zij onderling contact kunnen hebben en beleidsstukken kunnen inzien. De
beleidsstukken zijn zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. Op deze wijze zullen de
beroepskrachten redelijkerwijs voldoende op de hoogte gesteld worden van het geldende veiligheids- en
gezondheidsbeleid. 

Ten tijde van het inspectieonderzoek blijkt dat er nog verschillende acties uitgevoerd moeten worden voordat de
opening plaats kan vinden. Dit betreffen onder andere het afschermen van de radiatoren, het afwerken van de
wanden, het plaatsen van ramen tussen de groepsruimtes, de aanleg van de tuin, het schoonmaken van de
ruimtes en het plaatsen van het meubilair. Deze acties zijn opgenomen in een actieplan, waarbij vermeld is welke
persoon verantwoordelijk is en wat de gestelde deadline is. Volgens het actieplan zouden de nog openstaande
acties uiterlijk 22 februari 2017 uitgevoerd moeten zijn.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vastgesteld. Er is hiervoor
gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. 

De houder zal de kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling bevorderen, door de meldcode
tijdens het teamoverleg te bespreken. Bovendien kunnen de beroepskrachten de meldcode raadplegen door
middel van de eerdergenoemde 'Speakapp' en is de beroepskracht die werkzaam zal zijn bij de buitenschoolse
opvang reeds werkzaam voor de huidige buitenschoolse opvang in Amstelveen van Hestia en hierdoor al op de
hoogte van de meldcode.

Gebruikte bronnen:
- Risico-inventarisatie veiligheid d.d. 20 december 2016 (meegestuurd met de aanvraag tot exploitatie) 
- Risico-inventarisatie gezondheid d.d. 20 december 2016 (meegestuurd met de aanvraag tot exploitatie) 
- Actieplan (ontvangen op 7 februari 2017) 
- Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang zal, samen met het gelijknamige kinderdagverblijf, gevestigd worden in een pand dat
grenst aan het Amstellandziekenhuis. In dit pand zijn voor het kinderdagverblijf drie groepsruimtes beschikbaar,
voor de buitenschoolse opvang één groepsruimte en verschillende gezamenlijke ruimtes, zoals een atelier, een
bibliotheek, een themaruimte, de piazza en het theater. 

De ruimte van de Terra-groep heeft volgens de aangeleverde plattegrond een oppervlakte van circa 45 m².
Hierdoor zou deze ruimte geschikt zijn voor maximaal twaalf kinderen. De groepsruimtes zelf bieden onvoldoende
oppervlakte voor het aantal gewenste op te vangen kinderen per groep. Conform het beleid van Hestia zullen de
gezamenlijke ruimtes (zoals eerder beschreven) ook gebruikt worden door de stamgroepen van het
kinderdagverblijf en de basisgroepen van de buitenschoolse opvang; deze ruimtes hebben bij elkaar een
oppervlakte van circa 124 m². Deze oppervlakte mag evenredig worden toebedeeld aan de vier stamgroepen,
waardoor er voor de buitenschoolse opvang voldoende oppervlakte beschikbaar zal zijn voor de opvang van
maximaal twintig kinderen in plaats van het gewenste aantal van veertig kinderen. 

Ten tijde van het inspectieonderzoek zijn de ruimtes nog niet ingericht; deze zullen vanaf 20 februari 2017
ingericht worden. Het meubilair en speelmateriaal van de huidige locatie zal deels meeverhuisd worden. Tevens is
er nieuw meubilair en speelmateriaal besteld. Per ruimte is een inrichtingstekening gemaakt; uit deze tekeningen
blijkt dat de ruimtes redelijkerwijs passend ingericht zullen worden conform het beleid van Hestia.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie niet redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met
de volgende voorwaarde(n):

Buitenspeelruimte
Aan het kindercentrum grenst een buitenruimte van circa 360 m²; hiermee is de buitenruimte geschikt voor de
opvang van de 40 kinderen waarvoor de aanvraag van de buitenschoolse opvang is gedaan en de 60 kinderen
waarvoor de aanvraag van het kinderdagverblijf is gedaan. Ten tijde van het inspectieonderzoek wordt de tuin
nog aangelegd. Uit inrichtingstekeningen en verklaringen van de leidinggevende blijkt dat de tuin ingericht wordt
met onder andere een zandbak, een buitenkeuken en een buis waar kinderen doorheen kunnen kruipen. De
buitenruimte zal deels betegeld worden en deels worden bekleed met gras en zal omheind worden met een hek.
Op basis van de inrichtingstekening en de verklaringen van de leidinggevende constateert de toezichthouder dat
de buitenruimte redelijkerwijs passend ingericht zal worden. 

De leidinggevende verklaart bovendien dat de kinderen van de buitenschoolse opvang ook buiten kunnen spelen in
niet-aangrenzende buitenruimtes. Op circa 200 meter van het kindercentrum ligt een park waar de kinderen
buiten kunnen spelen. Dit park is goed en veilig bereikbaar.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond d.d. 13 februari 2017 (ontvangen op 13 februari 2017) 
- Inrichtingstekening (ingezien op de locatie) 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Inspectieonderzoek

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub g sub h Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 lid 1 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang
en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen.)
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Ouderrecht

Informatie
De houder zal de ouders informeren over de vereiste onderwerpen door middel van een informatieboekje,
nieuwsbrieven, het ouderportaal, de oudercommissie en de website www.hestiakinderopvang.nl. Middels de
website worden de ouders geïnformeerd over onder andere de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen. Op de website is ook verkorte informatie over de klachtenregeling van Hestia
opgenomen. De volledige klachtenregeling is niet direct inzichtelijk voor ouders, maar zij kunnen deze wel
opvragen bij de leidinggevende. 

Klachten en geschillen per 1 januari 2016
De houder heeft een klachtenregeling vastgelegd; deze is gebaseerd op het model van de Brancheorganisatie
Kinderopvang, BOinK en de MO-groep en voldoet aan de voorwaarden. 

De houder Hestia Amstelveen B.V. is per 3 februari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie voor
Kinderopvang en Peuterspeelzalen die erkend is door de minister van Veiligheid en Justitie. 

Gebruikte bronnen:
- Document: 'Klachtreglement Hestia Kinderopvang' (versie juni 2016; ontvangen op 14 juni 2016) 
- Website www.hestiakinderopvang.nl (geraadpleegd op 30 januari 2017) 
- Gesprek met de leidinggevende 
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Kinderopvang in de zin van de wet en naleving wet- en regelgeving
 

 

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

 

 

Kinderopvang in de zin van de wet

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats.
Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van
kinderen.
De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan.

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen tegen de
vestiging(en) van de houder.

Pedagogisch beleidsplan

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende
visie op de omgang met kinderen is beschreven.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: 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 bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de (spel)activiteiten
die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe beroepskrachten bij
hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe ondersteuning is
vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het beleid ten
aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
Indien meertalige opvang wordt verzorgd bevat het pedagogisch beleidsplan in duidelijke en observeerbare
termen een beschrijving van de wijze waarop meertalige buitenschoolse opvang in het kindercentrum wordt
vormgegeven.

Verklaring omtrent het gedrag

De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college
overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
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 een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op
dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao kinderopvang.

Opvang in groepen

De opvang vindt plaats in basisgroepen.
A. De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt. 
Of 
B. De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop het
basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
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Veiligheid en gezondheid
 

 

Accommodatie en inrichting
 

 

Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
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.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

In afwijking van het gebruik van de voorgeschreven voertaal kan meertalige buitenschoolse opvang worden
geboden: gedurende maximaal vijftig procent van de openingstijd van een kindercentrum per jaar wordt opvang
verzorgd in de Engelse, Duitse, of Franse taal.

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.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende elementen bevat: 
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen; 
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld; 
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Binnenspeelruimte

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar.
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 vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
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Ouderrecht
 

 

De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is in de directe nabijheid van het kindercentrum.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen goed bereikbaar.
De niet-aangrenzende buitenspeelruimte is voor kinderen veilig bereikbaar.

Informatie

De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
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 per 1 januari 2016

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzame persoon jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling is schriftelijk vastgelegd, 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 een bij de houder werkzame persoon 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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Hestia Amstelveen B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000021062145
Website : http://www.hestiakinderopvang.nl
Aantal kindplaatsen : 40
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : hestia amstelveen b.v.
Adres houder : Postbus 16
Postcde en plaats : 1120 AA  LANDSMEER
KvK-nummer : 50206087
Website : www.hestiakinderopvang.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. M.M. Tijburg, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amstelveen
Postadres : Laan Nieuwer-Amstel 1
Postcode en plaats : 1182 JR  AMSTELVEEN

Planning

Datum inspectiebezoek : 31-01-2017
Opstellen concept inspectierapport : 15-02-2017
Zienswijze houder : 20-02-2017
Vaststellen inspectierapport : 20-02-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 21-02-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 21-02-2017

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.

Zienswijze van BSO Hestia Amstelveen B.V. op het ontwerprapport onderzoek na aanvraag februari 2017 

Op 31 januari 2017 heeft bij Hestia Amstelveen een inspectie plaatsgevonden vanwege onderzoek na aanvraag
voor een nieuw te openen locatie. 

De Inspecteur is geweest op een moment dat er nog verbouwd werd. Wij zijn bijzonder verheugd dat de
Inspectie beoordeelt dat de locatie vanaf het moment van exploitatie redelijkerwijs zal voldoen aan alle gestelde
kwaliteitseisen. 

We hebben echter een aantal opmerkingen bij het rapport: 
Aantal kindplaatsen: 
We hadden een aanvraag gedaan voor twee BSO basisgroepen. De Inspectie beoordeelt dat vanwege het
beschikbare oppervlak plaats is voor slechts één basisgroep van 20 kindplaatsen. Om open te kunnen gaan was
dat voor ons akkoord. We blijven echter van mening dat er plaats is voor twee basisgroepen. 
De Inspectie oordeelt dat tijdens schoolweken op woensdag en vrijdag tot 13.00 uur slechts vier kinderen op de
BSO kunnen worden opgevangen, omdat de halve dagopvang van het KDV tot 13.00 uur gebruik maakt van
deze groepsruimte. Wij vinden, op basis van het beschikbare oppervlak, dat het aantal BSO-kinderen op
woensdag en vrijdag voor 13.00 uur niet beperkt zou hoeven worden. Halve dagopvang en BSO zitten elkaar op
die dagen niet in de weg. De halve dagopvang luncht en verblijft tussen 12.00 en 13.00 uur in de piazza. De
BSO-kinderen die worden opgehaald bij De Linde komen op woensdag om 12.45 uur binnen, op vrijdag om
12.30 uur. Zij kunnen naar de eigen groepsruimte. Het past in onze visie en werkwijze om in kleine groepjes van
meerdere ruimtes gebruik te maken. Naast de groepsruimtes hebben we gemeenschappelijke ruimtes: een
piazza, theater, bibliotheek, themaruimte, atelier en een greenery. Deze gezamenlijke ruimtes hebben een totaal
oppervlak van 127,7 m². De groepsruimtes van KDV en BSO zijn in totaal 160,3 m². Alle verblijfsruimtes samen
is 288 m². Met de vereiste 3,5 m² per kind zou er ruimte moeten zijn voor twee BSO basisgroepen. We gaan
hier graag over in gesprek. 
We werken in de schoolvakanties samen met de BSO van onze locatie Rivierenbuurt in Amsterdam. Onze
ervaring is dat tijdens schoolvakanties minder kinderen aanwezig zijn, dus dat we prima gezamenlijke activiteiten
kunnen organiseren. We zullen periodiek evalueren hoe deze samenwerking verloopt. 

Trees Stoffels, teamleider Hestia Amstelveen.
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