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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 13 september 2018 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd.
In dit onderzoek zijn op grond van het risicoprofiel de belangrijkste kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan (de inzet van) het personeel, de
stabiliteitseisen, het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de uitvoering daarvan, de accommodatie en het
ouderrecht.
Op deze locatie wordt voorschoolse educatie (VE) aangeboden. Daarom is ook de Amsterdamse basiskwaliteit
VVE van de locatie in kaart gebracht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld.
De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder ontvangen op 21 september en 1 en 22 oktober 2018.

Beschouwing
Organisatie
Kinderdagverblijf OASE is een vennootschap onder firma. De VOF heeft één locatie, die in Amsterdam-Oost
gevestigd is. Bij de locatie horen twee vennoten. Een van de vennoten is gemiddeld vier dagen per week als
leidinggevende op de locatie aanwezig en is verantwoordelijk voor de organisatorische taken zoals het opstellen
en implementeren van het beleid en het aansturen van de beroepskrachten en werkt ook als invalkracht op de
groepen. Hierbij wordt zij ondersteund door een assistent-leidinggevende. De andere vennoot woont in het
buitenland en richt zich op de organisatie van Kinderdagverblijf OASE. De beleidsstukken worden door beide
vennoten samen opgesteld.
Locatie
Kinderdagverblijf OASE exploiteert 25 kindplaatsen en bestaat uit twee groepen: een babygroep (0 tot 2 jaar)
met maximaal negen kinderen en een peutergroep (2 tot 4 jaar) met maximaal zestien kinderen. Het
kinderdagverblijf is geregistreerd als VVE-locatie waar voorschoolse educatie wordt aangeboden. Op de
peutergroep worden ook kinderen opgevangen die alleen in het kader van de voorschoolse educatie komen.
Het team bestaat uit vijf vaste beroepskrachten. Dagelijks is een groepshulp aanwezig die de beroepskrachten
ondersteunt met huishoudelijke taken.

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.
De toezichthouder heeft naast de wettelijke kwaliteitseisen ook beoordeeld in hoeverre wordt voldaan aan de
extra eisen die in Amsterdam aan gesubsidieerde voorschoolse educatie worden gesteld. De toezichthouder heeft
hierbij geen overtredingen geconstateerd.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Voor het kindercentrum is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld waarin de voor het kinderdagverblijf
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
De inhoud van het pedagogisch beleidsplan is voldoende observeerbaar en duidelijk beschreven en bevat een
beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde dagopvang. Uit
observaties tijdens het inspectiebezoek blijkt dat voldoende uitvoering wordt gegeven aan het pedagogisch
beleidsplan.
De wijze waarop bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning, is opgenomen in een concrete
beschrijving. De mentor van het kind volgt de ontwikkeling van het kind en bespreekt deze bijvoorbeeld tijdens
oudergesprekken met ouders. Zo ontstaat er over de periode dat het kind geplaatst is een beeld van de
ontwikkeling van het kind. Om te streven naar een doorlopende ontwikkellijn vult de mentor een
overdrachtsformulier in dat, na toestemming van de ouder, wordt overhandigd aan de basisschool en (eventueel)
de buitenschoolse opvang van het kind. Aan de ouder wordt tijdens het intakegesprek en bij de overgang naar
een nieuwe groep bekendgemaakt wie de mentor van het kind is.
De tijden waarop mogelijk minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is, staan eveneens beschreven.
Ook de werkwijze, maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen is opgenomen in het
beleidsplan. Zo staat beschreven dat in de babygroep maximaal negen kinderen in de leeftijd van 0 tot 2
jaar worden opgevangen en dat in de peutergroep maximaal zestien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar
worden opgevangen. Ook is de aard en organisatie van activiteiten die buiten de eigen stamgroep(sruimte)
plaatsvinden, beschreven.
Pedagogische praktijk
Op basis van observaties van de pedagogische praktijk is beoordeeld of verantwoorde dagopvang wordt
geboden. Er is geobserveerd tijdens een activiteit en het vrij spelen van de kinderen. Gedurende deze observaties
wordt verantwoorde dagopvang zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan geboden. Hierna zijn enkele
voorbeelden beschreven waarop dit oordeel is gebaseerd.
Emotionele veiligheid en persoonlijke competentie
Op kinderdagverblijf Oase wordt gewerkt met een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een
herkenbare en vertrouwde volgorde. Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. Deze
structuur geeft kinderen houvast, wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid. De activiteiten gedurende de dag zijn
gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden. Zo wordt dagelijks extra aandacht besteed aan de
taalontwikkeling door middel van activiteiten die gericht zijn op het aanzetten tot taalverrijking. Bijvoorbeeld het
bespreken van de activiteiten van de dag, het voorlezen van een boek in de kleine kring, het verwoorden van het
maken van een kleurenpuzzel, het verwoorden van ervaringen tijdens het spelen en het zingen van liedjes
voorafgaand aan het eten.
Tevens geven de beroepskrachten de kinderen de ruimte om zelf te kiezen of mee te denken, wat bijdraagt aan
hun autonomie. Zo wordt er na het bespreken van het dagschema gevraagd welke activiteiten de kinderen
kunnen doen en vervolgens wordt gevraagd om na te denken over welke activiteit het kind zelf wil doen. Na het
kiezen mogen de kinderen zelfstandig naar hun activiteit. Het speelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor
kinderen wat bijdraagt aan de zelfredzaamheid. De beroepskrachten verdelen zich over de groep: een
beroepskracht puzzelt met de kinderen en een andere beroepskracht begeleidt kinderen bij het spelen met een
boerderij met verschillende dieren. De beroepskrachten zitten op kindhoogte en tonen hun betrokkenheid door
met aandacht naar individuele kinderen te luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind
vertelt. Na het spelen zet een beroepskracht een liedje op. De kinderen starten met opruimen. Tijdens het
opruimen helpen kinderen elkaar, zo helpt een kind dat al klaar is met opruimen een ander kind met een puzzel in
elkaar zetten. De kinderen leggen het materiaal op de juiste plek terug. De kinderen gedragen zich zelfstandig en
zelfverantwoordelijk tijdens het opruimen. Deze zelfsturing wordt op later, bij het aantrekken van schoenen ook
gezien. De kinderen trekken zelf hun schoenen aan en waar nodig vragen de kinderen hulp aan een
beroepskracht. Er heerst een aangename sfeer in de groep en de kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op hun
gemak voelen.
Op de babygroep worden ten tijde van het inspectiebezoek twee kinderen opgevangen door één beroepskracht.
De kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de beroepskracht. De beroepskracht past de
lichaamshouding aan en zit op ooghoogte met de kinderen.
De beroepskracht volgt wat de kinderen doen en begeleidt de kinderen bij bijvoorbeeld het uitzoeken van
speelgoed of het klimmen op een kussen. Tijdens het verschonen van een kind gebruikt de beroepskracht deze
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bezigheid voor interactie met het kind en benoemt de stappen die worden genomen tijdens het verschonen. Op
deze manier weet het kind wat de beroepskracht doet en wat het kind kan verwachten.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat de beroepskrachten voldoende uitvoering geven aan de begeleiding van
de emotionele veiligheid en persoonlijke competentie.
Voorschoolse educatie
Op de voorschool wordt gewerkt met het VVE-programma Piramide. Er is een jaarplanning opgesteld waarin de
thema's zijn ingedeeld en deze wordt maandelijks besproken tijdens de vergaderingen.
De groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken en speelmateriaal staat op kindhoogte.
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van de kindvolgsystemen 'KIJK!' en 'CITO'.
Op de peutergroep wordt vijf dagen per week voorschoolse educatie aangeboden in de vorm van ten minste tien
uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinenen taal, rekenen, motoriek en de
sociaal-emotionele ontwikkeling.
Dagelijks worden maximaal zestien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten. De beroepskrachten
beschikken over een passende beroepskwalificatie, het juiste VVE-certificaat en ze voldoen aan de gestelde
taalnorm.
Uit het opgestelde opleidingsplan blijkt op welke wijze de beroepskrachten bij- en nascholing ontvangen.
Pedagogisch beleidsplan
De leidinggevende is in de gelegenheid gesteld het pedagogisch beleidsplan te concretiseren omdat de
beschrijving ten aanzien van de voorschoolse educatie onvoldoende toetsbaar en concreet was. Na overleg en
overreding is het pedagogisch beleidsplan aangepast door de leidinggevende.
In het pedagogisch beleidsplan en 'Piramide in Kinderdagverblijf Oase' staat de visie op de voorschoolse educatie
beschreven en is opgenomen hoe de voorschoolse educatie tot uitdrukking komt in de praktijk. Concreet en
helder staat beschreven hoe een reguliere dag is vormgegeven en op welke wijze de ontwikkeling van kinderen
gevolgd wordt en een gedifferentieerd aanbod wordt aangeboden. De beroepskrachten houden schriftelijk bij welk
kind aan welke activiteit heeft meegedaan, zodat het kind voldoende aanbod krijgt binnen alle
ontwikkelingsdoelen.
Ouders worden op de voorschool gestimuleerd om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van hun kind. Er
worden diverse activiteiten, zoals ouderavonden en de spelinloop, georganiseerd om ouders te betrekken. Ouders
krijgen daarnaast bij aanvang van ieder thema een mail met tips voor thuis. Hierin zijn kleine activiteiten en
vragen beschreven die ouders aan kinderen kunnen stellen die aansluiten bij het thema.
Voor alle kinderen die doorstromen van de voorschool naar de basisschool vindt een overdracht plaats door
middel van een uitdraai van het kindvolgsysteem en wordt gebruikgemaakt van het Amsterdams Uniform
Voorblad. Indien sprake is van zorg dan neemt de voorschool daarnaast telefonisch contact op met de
betreffende basisschool.
Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek
- Observaties
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Telefonisch gesprek met de leidinggevende, op 13 september 2018
- Piramide in Kinderdagverblijf Oase, ontvangen op 21 september 2018
- Pedagogisch beleid, versie maart 2018, ontvangen op 21 september 2018
- Aangepast pedagogisch beleid, versie maart 2018, ontvangen op 22 oktober 2018
- Jaarplanning 2018-2019, ingezien op locatie
- Beroepskwalificaties beroepskrachten, ingezien op locatie
- Afschriften kwalificaties VVE, ingezien op locatie
- Afschriften kwalificaties taalnorm, ingezien op locatie
- Certificaat pedagogisch coach in de kinderopvang, ontvangen op 21 september 2018
- Scholingsplan Oase 2018-2019, ontvangen op 21 september 2018
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Op basis van een steekproef is beoordeeld dat de beroepskrachten en groepshulp die zijn ingezet in week 32, 33,
36 en 37 (2018) zijn ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK) en zijn gekoppeld aan de
organisatie.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De beroepskrachten die werken bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals in
de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het ingezette
personeel in de periode van 6 tot en met 17 augustus 2018 en van 3 tot en met 13 september 2018, ontvangen
op 21 september 2018.
Ten tijde van het huidige onderzoek werken op de locatie geen stagiairs.
Aantal beroepskrachten
Op de dag van het inspectiebezoek worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. In de babygroep worden twee kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar opgevangen door één
beroepskracht. In de peutergroep worden vijftien kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar opgevangen door twee
beroepskrachten.
Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van week 32, 33, 36 en 37 van 2018 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel constateert de toezichthouder dat ook in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen kinderen.
De toezichthouder heeft in het onderzoek naar de beroepskracht-kindratio, de periode tijdens het samenvoegen
van de stamgroepen aan het begin en eind van de dag, niet onderzocht. De toezichthouder is in gesprek met de
sectorpartijen over de praktijkgevolgen van de huidige eis die stelt dat het aantal beroepskrachten tijdens het
samenvoegen, per stamgroep moet worden bepaald.
De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: van 7.30 tot 17.00 uur en van 7.30 tot 18.00
uur en van 8.00 tot 18.00 uur en van 8.30 tot 18.00 uur. Zij pauzeren ieder dertig of vijfenveertig minuten
tussen 13.00 en 14.00 uur. Met deze werktijden wordt er redelijkerwijs voldaan aan de regelgeving omtrent het
afwijken van de vereiste beroepskracht-kindratio.
De houder verklaart dat het niet voorkomt dat beroepskrachten alleen in het kindercentrum aanwezig zijn; er
wordt dagelijks immers door twee beroepskrachten geopend en afgesloten.
Kinderdagverblijf Oase heeft indien zich een calamiteit voordoet, een achterwachtregeling opgesteld. Voor de
locatie zijn vier achterwachten beschikbaar waarvan twee achterwachten binnen drie minuten aanwezig kunnen
zijn.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Er zijn twee stamgroepen: de babygroep en de peutergroep. In de babygroep worden maximaal negen kinderen
in de leeftijd van 0 tot 2 jaar opgevangen en in de peutergroep worden maximaal zestien kinderen in de leeftijd
van 2 tot 4 jaar opgevangen. In de ochtend worden de groepen samengevoegd en worden de peuters tot 9.00
uur opgevangen in de groepsruimte van de babygroep. Aan het einde dan de dag worden de groepen eveneens
samengevoegd.
Ieder kind is geplaatst in één van de vaste stamgroepen. Kinderen worden niet opgevangen in een tweede
stamgroep indien er extra opvangdagen worden aangeboden.
Op basis van een steekproef blijkt dat in de onderzochte periode (van 6 tot en met 17 augustus 2018 en van 3
tot en met 13 september 2018) dagelijks ten minste één van de vaste beroepskrachten die is toegewezen aan
de kinderen, is ingezet.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.
Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek
- Observaties
- Website Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 17 oktober 2018
- Aangepast pedagogisch beleid, versie maart 2018, ontvangen op 22 oktober 2018
- Beroepskwalificaties personeel, ingezien op locatie
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- Werkroosters personeel van de periode 6 tot en met 17 augustus 2018 en van 3 tot en met 13 september
2018, ontvangen op 21 september 2018
- Presentielijsten kinderen van de periode 6 tot en met 17 augustus 2018 en van 3 tot en met 13 september
2018, ontvangen op 21 september 2018
- Plaatsingslijsten kinderen van de periode 6 tot en met 17 augustus 2018 en van 3 tot en met 13 september
2018, ontvangen op 21 september 2018
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
OASE heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin staat beschreven hoe de veiligheid en
gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Het veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de bijbehorende actieplannen kunnen de beroepskrachten en ouders inzien op kantoor.
Tevens worden ouders middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van wijzigingen en activiteiten rondom het
veiligheids- en gezondheidsbeleid.
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een beleidscyclus vastgelegd. Als eerste stap wordt een risicoinventarisatie uitgevoerd door de beroepskrachten en leidinggevende; vervolgens wordt een actieplan opgesteld;
dit plan wordt voorgelegd tijdens het teamoverleg; en de genomen acties en maatregelen worden per kwartaal
geëvalueerd. Indien nodig wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid bijgesteld.
Op de locatie worden kinderen zo veel mogelijk beschermd tegen de grote risico's. Tevens heeft de
leidinggevende in de onderzoeksperiode het veiligheids- en gezondheidsbeleid aangevuld en bevat het beleid
inmiddels ook een plan van aanpak waarin in concrete termen is beschreven welke maatregelen worden genomen
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op
grensoverschrijdend gedrag in te perken alsmede de handelwijze indien deze risico’s zich voordoen. Ook staat het
vierogenprincipe beschreven. Zo zijn er altijd minimaal twee beroepskrachten aanwezig en daarnaast werkt vijf
dagen per week een groepshulp. Deze hulp kan gedurende de dag de groepen in- en uitlopen. Daarnaast hebben
de groepsruimtes ramen, zodat vanuit de hal en het kantoor van de leidinggevende zicht is op de twee
groepsruimtes.
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat beschreven hoe de kinderen wordt geleerd om te gaan met de
kleine risico's.
Kennis en uitvoering veiligheids- en gezondheidsbeleid
De kennis en uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeeld aan de hand van een speerpunt.
Op het gebied van gezondheid is gelet op de kennis en uitvoering van het beleid omtrent handhygiëne.
Gezondheid
Tijdens het inspectiebezoek blijkt uit observaties dat beroepskrachten handelen conform het protocol
toilethygiëne en verschonen van baby's. Zo doet een beroepskracht handschoenen aan wanneer een kind een
diarreeluier heeft, wordt na het aandoen van de luier de handschoenen uitgedaan en het kind verder aangekleed.
Nadat het kind verschoond is reinigt de beroepskracht het aankleedkussen met allesreiniger en papieren doekjes
en wast vervolgens de handen. Tevens ziet de toezichthouder dat kinderen hun handen wassen na toiletbezoek
en voorafgaand aan het eten en drinken. Dit is conform het beleid.
EHBO
Gedurende de onderzochte periode van 6 tot en met 17 augustus 2018 en van 3 tot en met 13 september 2018
is te allen tijde minimaal één beroepskracht aanwezig met een geldig EHBO-certificaat. Op kinderdagverblijf OASE
zijn in de onderzochte periode vijf vaste beroepskrachten werkzaam. Hiervan hebben drie beroepskrachten een
geldig EHBO-certificaat.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. Dit wordt jaarlijks met de beroepskrachten
besproken tijdens een teamoverleg. Tevens kunnen de beroepskrachten de meldcode inzien op kantoor.
Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat zij voldoende kennis hebben van mogelijke signalen van
kindermishandeling en de eerste stappen die zij dienen te nemen bij een vermoeden van kindermishandeling of
huiselijk geweld.
Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek
- Observties
- Gesprekken met beroepskrachten en leidinggevende
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid, versie 23 augustus 2018, ontvangen op 21 september 2018
- Aangepast veiligheids- en gezondheidsbeleid, versie 23 augustus 2018, ontvangen op 22 oktober 2018
- Protocol protocol toilethygiëne en verschonen van baby's, versie januari 2016, ingezien op locatie
- Werkroosters van de periode 6 tot en met 17 augustus 2018 en van 3 tot en met 13 september 2018,
ontvangen op 21 september 2018
- EHBO-certificaten, ontvangen op 21 september 2018
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De ruimtes zijn passend voor het aantal en de leeftijd van de kinderen ingericht. In de babygroep is bijvoorbeeld
het volgende zichtbaar aanwezig: een speelmat met klimkussens, een activitybord dat aan de muur is
geïnstalleerd, een spiegel, een loopwagen en een kist met speelgoed. In de peutergroep zijn verschillende hoeken,
zoals een bouwhoek, een leeshoek en een huishoek met klimtoren gecreëerd. Tevens staat speelmateriaal op
kindhoogte en kunnen kinderen dit zelfstandig pakken.
Kinderdagverblijf Oase beschikt over twee slaapkamers met in totaal zestien bedjes. Tevens zijn stretchers
aanwezig. Deze worden gebruikt door de peuters. Wanneer de peuters gaan slapen doen zij dit op de babygroep
en worden de peuters die wakker zijn opgevangen in de peutergroep.
De buitenruimte is volledig omsloten en beschikt over een speelhuis, een klimtoestel met glijbaan en een schuur
waar allerlei materialen in aanwezig zijn, zoals fietsen en los speelgoed.
Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Observaties
- Gesprekken met de beroepskrachten

Kinderdagverblijf OASE - Jaarlijks onderzoek 13-09-2018

9/19

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert de ouders nadrukkelijk tijdens het intakegesprek, tijdens ouderavonden en middels het
pedagogisch beleid over de tijden waarop mogelijk minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op
basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken
en wordt voldaan aan de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.

Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld, waarin drie leden zitting hebben.
Klachten en geschillen
De houder van het kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende
geschillencommissie.

Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek
- Raadpleging website geschillencommissie, op 17 oktober 2018
- Telefonisch contact met leidinggevende, op 17 oktober 2018
- Aangepast pedagogisch beleid, versie maart 2018, ontvangen op 22 oktober 2018
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Randvoorwaarden voorschoolse educatie
Intensieve deelname
Ieder kind wordt in de gelegenheid gesteld om vijftien uur voorschoolse educatie te volgen. De voorschoolse
educatie wordt dagelijks in de ochtend (tussen 9.00 tot 12.00 uur) en in de middag (13.30 tot 16.30 uur) aan
alle aanwezige kinderen aangeboden. Daarnaast worden met kinderen die tussen 12.00 en 13.00 uur niet slapen
eveneens activiteiten gedaan. Per dag is er sprake van zes uur VVE-aanbod. Het aantal doelgroepkinderen per
groep bedraagt meer dan 50%. Verspreid over vier dagdelen wordt ten minste tien 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 Piramide. Er is een jaarplanning opgesteld waarin de
thema's zijn ingedeeld. Tijdens het inspectiebezoek start een nieuw thema, namelijk het thema 'mensen' en dit is
zichtbaar middels een thematafel waar verschillende boeken, platen en bijpassende materialen aanwezig zijn.
De groepsruimte is ingericht met verschillende speelhoeken en speelmateriaal staat op kindhoogte.
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met behulp van de kindvolgsystemen 'KIJK!' en 'CITO'. Er wordt
een gedifferentieerd beredeneerd aanbod geboden aan de kinderen. Tevens zijn de medewerkers in staat tot
vroegsignalering van zorgbehoeften van kinderen en zijn zij bekend met de zorgstructuur.
Personeel
Medewerkers zijn zoals beschreven in 'Profiel Jonge Kind Voorziening' minimaal startbekwaam. Tevens
beschikken alle ingezette beroepskrachten in de onderzochte periode van 6 tot en met 17 augustus 2018 en van
3 tot en met 13 september 2018 over het vereiste taalniveau.
De leidinggevende volgt sinds 11 september 2018 de scholing 'hbo'er in de voorschool' en zal deze 4 juni 2019
afronden.
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:
Er is voor iedere groep ten minste één hbo-geschoolde medewerker beschikbaar (hbo’er op de groep of hbocoach) die de scholing ‘hbo’er in de voorschool’ heeft gevolgd.
(.)

Ouders
Ouders worden op de voorschool gestimuleerd om een actieve rol te spelen bij de ontwikkeling van hun kind. Er is
ouderbeleid opgesteld, dat binnen de onderzoekstermijn is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan. Het
ouderbeleid wordt herkenbaar uitgevoerd op de locatie en er worden diverse activiteiten georganiseerd om ouders
te betrekken. Ouders krijgen daarnaast bij aanvang van ieder thema een mail met tips voor thuis. Hierin zijn kleine
activiteiten en vragen die ouders aan kinderen kunnen stellen en aansluiten bij het thema, beschreven.
Samenwerking met basisschool
De voorschool heeft een vast samenwerkingsverband met Basisschool Al Jawhara. De leidinggevende en
beroepskrachten verklaren dat de meeste kinderen uitstromen naar basisschool Al Jawhara en dat
kinderdagverblijf OASE contact heeft met de intern begeleider en VVE-coördinator van deze basisschool.
Voor alle kinderen die doorstromen van de voorschool naar de basisschool vindt een overdracht plaats door
middel van een uitdraai van het kindvolgsysteem en wordt gebruikgemaakt van het Amsterdams Uniform
Voorblad. Indien sprake is van zorg dan neemt de voorschool daarnaast telefonisch contact op met de
betreffende basisschool.
Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Observaties tijdens het inspectiebezoek
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Telefonisch gesprek met de leidinggevende, op 13 september en 17 oktober 2018
- Piramide in Kinderdagverblijf Oase, ontvangen op 21 september 2018
- Uitdraai EL-VVE d.d. 14 september 2018, ontvangen op 21 september 2018
- Plaatsingslijst van de periode 6 tot en met 17 augustus 2018 en van 3 tot en met 13 september 2018,
ontvangen op 21 september 2018
- Presentielijsten van de periode 6 tot en met 17 augustus 2018 en van 3 tot en met 13 september 2018,
ontvangen op 21 september 2018
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- Jaarplanning 2018-2019, ingezien op locatie
- Beroepskwalificaties beroepskrachten, ingezien op locatie
- Afschriften kwalificaties VVE, ingezien op locatie
- Afschriften kwalificaties taalnorm, ingezien op locatie
- Certificaat pedagogisch coach in de kinderopvang, ontvangen op 21 september 2018
- Scholingsplan Oase 2018-2019, ontvangen op 21 september 2018
- Aangepast pedagogisch beleidsplan Oase, versie maart 2018, ontvangen op 22 oktober 2018
- Ouderbeleid 2018, ontvangen op 21 september 2018
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 wijze waarop invulling wordt
gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van
het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en
de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school
bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het
kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden
doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de mentor de
verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt en de wijze waarop
aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden waarop er
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de
tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De
afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist
is, kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de organisatie
van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen verlaten.
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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.
Voorschoolse educatie
De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze:
a. de voor het kindercentrum kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te
herkennen in het aanbod van activiteiten,
b. de wijze waarop de ontwikkeling van het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. de wijze waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse
educatie hierop wordt afgestemd,
d. de wijze waarop de ouders worden betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen,
e. het inrichten van een passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en het beschikbaar stellen
van passend materiaal voor voorschoolse educatie, en
f. de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie
en aan een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
De houder geeft uitvoering aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse
educatie betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
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 voorschoolse educatie en het feitelijk aantal aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per acht kinderen.
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg voor dat de
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beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een voor de werkzaamheden passende opleiding
die voor beroepskrachten voorschoolse educatie worden genoemd in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene Wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
[Tot 1-8-2018] Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
[Vanaf 1-8-2018] Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten minste kennis
en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek
en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van voorschoolse
educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een
zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al onderdeel zijn van
de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
OF
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de beroepsopleiding
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht op het
verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze scholing heeft in elk geval
betrekking op de kennis en vaardigheden genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie en omvat ten minste 12 dagdelen.
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de onderdelen
Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor
voorzieningen in gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017.
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks voor elke locatie
voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en
vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2
onder a tot en met e) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op
concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de
hand van de evaluatie zo nodig bij.
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.

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.
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het burgerservicenummer, met de in
artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief hemzelf.
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 en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De beroepskwalificatie-eisen
en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang
en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening worden aangemerkt als beroepskwalificatieeisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
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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 beroepskrachtkindratio 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 gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het kindercentrum één
beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen
vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De houder informeert de bij
het kindercentrum werkzame personen over de naam en het telefoonnummer van deze persoon.
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 1a, onderdeel a van het Besluit kwaliteit
kinderopvang. Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik maakt van
dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en
ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
De houder 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.
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan
per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte
van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie
vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, waarvan per
dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien er vanwege de grootte van
de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste vier
vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt de
ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen
over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of een
streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)
OF
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen
in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum
vastgestelde gedragscode.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te
vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform
het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg
voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van
het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
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
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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.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt
geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn
en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en
gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg
voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig
is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet
kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Accommodatie
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.
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal aanwezige
kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

Ouderrecht
Informatie
De houder informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet
dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan
wordt afgeweken en wordt voldaan aan de inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de
beroepskracht-kindratio.
Oudercommissie
Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te adviseren over de
onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een
oudercommissie in te stellen.
Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Justitie en Veiligheid 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.

Randvoorwaarden voorschoolse educatie
Intensieve deelname
Ieder kind wordt in de gelegenheid gesteld om vijftien uur voorschoolse educatie te volgen, verspreid over drie
dagen.
Het aantal uren dat per week ieder doelgroepkind aan voorschoolse educatie deelneemt
bedraagt ten minste tien uur verdeeld over twee dagen.
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
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Er is sprake van een rijke speelleeromgeving die het kind uitnodigt tot ontdekkend spel.
Op de voorschool wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd met behulp van een kindvolgsysteem, waarbij
de uitkomsten uit het systeem gebruikt worden om tot een passend aanbod voor de kinderen te komen.
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).
Medewerkers zijn in staat tot vroegsignalering van zorgbehoeften van kinderen. De medewerkers zijn bekend
met de zorgstructuur.
Personeel
Alle beroepskrachten op de voorschool zijn minimaal startbekwaam op het gebied van het aanbieden van
voorschoolse educatie alsmede op taalbeheersing.
Er is voor iedere groep ten minste één hbo-geschoolde medewerker beschikbaar (hbo’er op de groep of hbocoach) die de scholing ‘hbo’er in de voorschool’ heeft gevolgd.
Ouders
Het ouderbeleid (zoals in het pedagogisch beleidsplan vanaf 1 januari 2018 is vastgesteld) is gericht op het
realiseren van de doelen voor de ouderbetrokkenheid zoals vastgelegd in het gemeentelijke beleidsplan
'Ouderbetrokkenheid'.
Het ouderbeleid (zoals is vastgesteld in het pedagogisch beleidsplan) wordt herkenbaar uitgevoerd op de locatie.
Samenwerking met basisschool
De voor- en de vroegschool werken vanuit één visie.
Voor alle kinderen die doorstromen van de voorschool naar de basisschool vindt er een overdracht plaats waarbij
in ieder geval de ontwikkeling op de vier ontwikkeldomeinen aan de orde komt. Indien er sprake is van zorg dan
vindt er een warme overdracht plaats, drie maanden voor start van de basisschool.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf OASE
000010047166
http://www.kinderdagverblijfoase.nl
25
Ja

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcde en plaats
KvK-nummer

:
:
:
:

Kinderdagverblijf OASE
Minahassastraat 37
1094 RT Amsterdam
34267678

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
mw. R.Hoogland

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam
Postadres
Postcode en plaats

: Gemeente Amsterdam
: Amstel 1
: 1011 PN AMSTERDAM

Planning
Datum inspectiebezoek
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststellen inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport
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:
:
:
:
:

13-09-2018
25-10-2018
08-11-2018
08-11-2018
09-11-2018

: 09-11-2018
:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Het team van Oase is tevreden met het inspectierapport. Het is fijn terug te lezen dat de inzet van het team
vertaald word in de pedagogische praktijk. Wij zijn continue bezig om onze kwaliteit te verbeteren en om van
toegevoegde waarde te zijn voor de kinderen. Hun ontwikkeling staat bij ons centraal, vanaf het moment dat ze
bij ons binnen komen tot ze Oase verlaten. Wij kijken er naar uit de inspectie in 2019 weer te ontvangen.
Randvoorwaarde voorschoolse educatie
Intensieve deelname:
Vanaf het moment dat de kinderen in Oase zijn totdat dat ze opgehaald worden zijn de pedagogische
medewerkers bezig met vve aanbod. Dit staat los van de vaste momenten dat er geplande vve activiteiten
worden uitgevoerd op de groep. Een verschoon moment geeft bijvoorbeeld al kansen om gesprekken aan te
gaan met een kind. Of tijdens eet momenten. Kansen zien en daarop inspelen is iets waar de pedagogische
medewerkers op getraind zijn en bewust mee bezig zijn de hele dag. Dit valt allemaal onder VVE aanbod.
Personeel:
Op dit moment volgt de leidinggevende de scholing ´Hbo´er op de groep´. Voor de zomervakantie werkte een
externe pedagogische medewerker als hbo´er op de groep in Oase. Doordat de hbo´er maar een aantal uur per
week in Oase was ontstond er te veel afstand. Om die reden hebben we besloten dat het praktischer en vooral
doeltreffender is als een vaste medewerker van Oase deze functie kan vervullen. De leidinggevende volgt
daarom de scholing ´hbo´er op de groep´ en vervult ook meteen per direct deze functie. De leidinggevende
heeft tevens de functie van Hbo Pedagogische Coach binnen Oase. De training voor deze functie heeft ze al
doorlopen en het certificaat behaald ter voorbereiding op 2019.
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