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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 11 juli 2017 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd.
In dit onderzoek is naar aanleiding van het risicoprofiel een beperkt aantal kwaliteitseisen onderzocht op het
gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel, de beroepskracht-kind-ratio, de uitvoering van
het veiligheids- en gezondheidsbeleid, de accommodatie en het ouderrecht. 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 17 en 19 juli 2017 en meegenomen in de
beoordeling van de betreffende kwaliteitseisen.

Beschouwing
Organisatie
Kindercentrum Greenkidzz B.V. is een besloten vennootschap met als enige aandeelhouder De Toverster Beheer
B.V. De bestuurder is de directeur van Greenkidzz B.V. Daarnaast is zij de directeur van drie andere vestigingen,
allemaal genaamd Greenkidzz en gevestigd in Amsterdam-Oud Zuid. De directeur wordt ondersteund door een
leidinggevende en sinds kort een assistent-leidinggevende.
De directeur en de locatiemanager fungeren beide als aandachtsfunctionaris kindermishandeling.
Bij Greenkidzz zijn een vertrouwenspersoon en een klachtencoördinator aangesteld.
De vertrouwenspersoon is tevens werkzaam als pedagogisch adviseur en is regelmatig aanwezig op de
vestigingen voor observaties en begeleiding van de beroepskrachten, zo ook ten tijde van het huidige
inspectiebezoek.
Locatie
Kinderdagverblijf Greenkidzz B.V. heeft twee groepen. Een groep met maximaal twaalf kinderen van 8 weken tot
en met 1,5 tot 2 jaar oud en een groep met maximaal zestien kinderen van 1,5 tot 2 tot en met 4 jaar oud. Aan
het begin van de dag, tussen 7.30 en 8.00 uur, worden alle kinderen opgevangen op de groep van de jongste
kinderen.
Er zijn zes vaste beroepskrachten aan de vestiging verbonden en Greenkidzz heeft een aantal invalkrachten die in
geval van ziekte en verlof ingezet worden. Ook de assistent-leidinggevende, die kort voor het inspectieonderzoek
is gestart met de werkzaamheden, kan zelf op de groep worden ingezet. Het kindercentrum is ruim en licht
opgezet. De kinderen van het kinderdagverblijf eten vanaf één jaar oud een warme lunch. Deze wordt bezorgd. Er
is een aparte keuken in het kindercentrum waar deze maaltijd wordt opgewarmd voor de kinderen.
De buitenruimte is aangrenzend aan beide groepsruimtes. In het gedeelte van de tuin bij de groepsruimte van de
baby’s is een babytuin van kunstgras met houten paaltjes eromheen. Er zijn vier buitenbedjes waarin de baby’s
buiten kunnen slapen indien de ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
Op basis van observaties tijdens het inspectiebezoek is beoordeeld dat er voldoende uitvoering wordt gegeven
aan de vier pedagogische basisdoelen, te weten het waarborgen van de emotionele veiligheid, het stimuleren van
de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale competentie en de overdracht van normen en waarden.
Baby/ dreumesgroep; de Schildpadden
Bij de start van het inspectiebezoek op locatie zitten de kinderen in hoge kinderstoelen die in een kring zijn
geplaatst. De beroepskracht legt uit dat dit voorafgaand aan het eten gedaan wordt. Er worden liedjes gezongen
en er wordt een spelletje gedaan met een knuffelbeer. De sfeer tijdens dit gezamenlijke moment is goed en
gemoedelijk. Een van de beroepskrachten zit in het midden van de kring op de grond en 'leidt' dit groepsmoment.
Na het groepsmoment gaan de kinderen die niet in bed liggen buiten spelen. De kleinste kinderen zitten met twee
beroepskrachten in het afgescheiden gedeelte, waar de beroepskrachten liedjes voor de kinderen zingen. De
grotere kinderen uit deze groep spelen mee in de zandbak of in een ander gedeelte van de buitenruimte. De
beroepskrachten van de Schildpadden spelen in op de signalen van de kinderen. Zo begint een beroepskracht een
gesprek over beren wanneer een kind een beer op een boekje aanwijst. De beroepskracht vraagt onder andere of
het kind een liedje kent over beren en begint dit te zingen. Wanneer een van de kinderen binnen een fietsje pakt
en dit mee naar buiten wil nemen, legt de beroepskracht uit dat dit een fietsje is voor binnen. De beroepskracht
legt een alternatief voor aan het kind en geeft aan dat het binnen mag blijven spelen met de fiets of buiten iets
anders kan gaan doen. Bij het verschonen of andere verzorgmomenten is er sprake van prettige en persoonlijke
interactie. Uit de gesprekken of opmerkingen van de beroepskrachten blijkt dat ze de kinderen goed kennen.
Wanneer een kind verdrietig is wordt het getroost door een beroepskracht. Het kind maakt gebaren die
herkenbaar zijn voor de beroepskracht. Deze begrijpt dat het kind de eigen knuffel wil hebben en samen pakken
ze deze. De beroepskracht zegt vervolgens dat het kind even met de knuffel op de bank kan gaan zitten als het
dat fijn vindt. Het kind doet dit direct en is zichtbaar gekalmeerd.
Dreumes/ peutergroep; de Kikkertjes
Na een gezamenlijk eetmoment worden de kinderen verschoond en gaan de oudere peuters plassen, om
vervolgens naar buiten te gaan. Gedurende dit overgangsmoment is er sprake van heldere communicatie tussen
de beroepskrachten en de kinderen, waardoor de kinderen precies weten wat ze moeten doen en de overgang
rustig verloopt. Ook tijdens het verschonen van de jongste kinderen is er onderling contact, wordt er gekletst en
worden er grapjes gemaakt. De sfeer op de groep is goed, waar de beroepskrachten actief aan bijdragen.
Bij het buiten spelen zijn twee beroepskrachten centraal opgesteld in de zandbak, waar de meeste kinderen aan
het spelen zijn. De beroepskrachten spelen mee en begeleiden waar nodig het spel. Hierbij is er sprake van
voldoende balans tussen het uitleggen van regels en corrigeren en het kletsen over het spel en daadwerkelijk
samen spelen. Zo sluit een van de beroepskrachten aan bij het spel van een kind dat met zand taartjes aan het
maken is.
De groepsruimte en de tuin zijn op een aantrekkelijke manier ingericht, waardoor de kinderen zichtbaar goed tot
spel komen. Het gebeurt tijdens de observatie weinig dat een kind niet bezig is met betrokken spel (denk aan
spelen in de zandbak of klimmen en glijden bij het speelhuis).
Na enige tijd gaan de peuters weer naar binnen. Er komt een externe danslerares die afgestemd op de leeftijd een
dansles geeft. De dansles is in het begin gericht op het bewegen en benoemen van lichaamsdelen, waardoor er
laagdrempelig en spelenderwijs sprake is van een leermoment.
De kinderen zitten en staan gedurende deze activiteit in een kring en de beroepskrachten doen allen mee met de
activiteit, waardoor de kinderen zich veilig (genoeg) voelen om actief mee te doen. De beroepskrachten zitten in
de directe nabijheid van kinderen die hierin meer afwachtend zijn en begeleiden de kinderen bij de dansoefeningen.
Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf Greenkidzz (mei 2017), ontvangen op 17 juli 2017
- Observaties op de groepen tijdens eetmoment, verzorgmoment, activiteit op de groep en vrij spelen in
buitenruimte
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag
die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet ouder is dan twee maanden.
Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het vaste personeel en het personeel dat sinds het
laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden. Dit betreffen drie beroepskrachten en een stagiair.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie
zoals in de cao Kinderopvang is opgenomen. Deze beoordeling is gebaseerd op een steekproef onder het vaste
personeel en het personeel dat sinds het laatste reguliere inspectiebezoek in dienst is getreden. Dit betreffen drie
beroepskrachten.
Opvang in groepen
Er zijn twee stamgroepen, de baby/ dreumesgroep (de Schildpadden) en de dreumes/peutergroep (de
Kikkertjes). In de baby/ dreumesgroep worden maximaal twaalf kinderen van 8 weken oud tot 1,5 à 2 jaar oud
opgevangen. In de dreumes/ peutergroep worden maximaal zestien van 1,5 à 2 jaar tot 4 jaar oud opgevangen.
In de ochtend worden de groepen samengevoegd in de groepsruimte van de babygroep tussen 7.30 en 8.00 uur,
omdat er dan een beroepskracht aanwezig is. Verder is er geen sprake van samenvoegingen van de groepen.
Ieder kind is geplaatst in één vaste stamgroep, en alle kinderen worden dagelijks in hun eigen groep opgevangen.
Kinderen kunnen, op een extra dag of ruildag, opgevangen worden in de andere stamgroep wanneer de eigen
stamgroep vol is. Hiervoor tekent de ouder een toestemmingsformulier. Zo is op 10 juli 2017, de dag voor het
inspectiebezoek, een kind vanwege de afname van een extra dag in de andere stamgroep opgevangen. Dit kind
zou op de eigen stamgroep kunnen worden opgevangen, maar een ander afgemeld kind werd die dag toch door
de ouders gebracht. Het kind dat de dag extra kwam is opgevangen bij de andere stamgroep en hiervoor is een
toestemmingsformulier ondertekend.
Beroepskracht-kind-ratio
Op de dag van het inspectiebezoek worden er voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen. Er worden namelijk in de baby/ dreumesgroep (de Schildpadden) tien kinderen in de ochtend
en elf kinderen in de middag opgevangen door drie beroepskrachten. In de dreumes/ peutergroep (de Kikkertjes)
worden er op de dag van het inspectiebezoek zestien kinderen opgevangen door drie beroepskrachten.
Op basis van een steekproef uit de presentielijsten van week 26 en 27 2017 en de bijbehorende werkroosters
van het personeel constateert de toezichthouder dat er ook in deze periode voldoende beroepskrachten zijn
ingezet voor het aantal opgevangen kinderen.
De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: om 7.30 uur opent één beroepskracht de
vestiging. Om 8.00 uur komt de tweede beroepskracht. Afhankelijk van het aantal beroepskrachten dat op de dag
wordt ingezet zijn er vier tot zes beroepskrachten op de vestiging aanwezig. Op een dag met zes
beroepskrachten wordt er met onderstaande werktijden gewerkt. Een dienst van 7.30 tot 16.30 uur, een dienst
van 8.00 tot 17.00 uur, een of twee diensten van 9.00 tot 18.00 uur, en twee diensten van 9.30 tot 18.30 uur.
De beroepskrachten pauzeren elke 45 minuten na elkaar tussen 12.30 en 14.45 uur. Met deze werk- en
pauzetijden is het aannemelijk dat er wordt voldaan aan de regelgeving omtrent het afwijken van de
beroepskracht-kind-ratio.
Van 7.30 tot 8.00 uur is een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig. De beroepskracht verklaart dat
tussen 7.30 en 8.00 uur niet wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio. De achterwacht is dan geregeld
met de assistent-leidinggevende en de directeur van het kindercentrum.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.
Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Gesprek met de assistent-leidinggevende en directielid
- Steekproef afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ingezien op locatie
- Steekproef afschriften beroepskwalificaties, ingezien op locatie
- Ingevuld schriftelijk toestemmingsformulier, ontvangen op 17 juli 2017
- Overzicht inzet beroepskrachten week 26 en 27 2017, ontvangen op 17 juli 2017
- Presentielijsten week 26 en 27 2017, ontvangen op 17 juli 2017
- Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf Greenkidzz (mei 2017), ontvangen op 17 juli 2017
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Op 20 juni 2017 is middels de Risicomonitor een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Deze is
bij dit jaarlijkse onderzoek niet inhoudelijk beoordeeld. De maatregelen die worden genomen om risico's te
reduceren zijn opgenomen in verschillende protocollen en beleidsstukken. Tijdens werkoverleg wordt er
structureel aandacht besteed aan een onderdeel van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Op basis van een steekproef is beoordeeld of er in de praktijk voldoende uitvoering wordt gegeven aan dit beleid.
Hierbij is aandacht besteed aan de werkwijze omtrent het veilig slapen (ook in 2016 behandeld met als gevolg dat
het beleid is gewijzigd) en de werkwijze omtrent de handhygiëne en verschoonhygiëne.
Veilig slapen
De beroepskracht van de babygroep blijkt voldoende op de hoogte te zijn van het beleid omtrent het veilig slapen.
De beroepskracht legt uit dat ouders zelf een inbakerdoek moeten meenemen wanneer zij willen dat deze wordt
gebruikt en dat deze niet op het kindercentrum beschikbaar zijn. De ouders dienen hierbij uitleg te geven en de
ouders zelf worden voorgelicht over de risico's bij het inbakeren. Wanneer ouders voor het inbakeren van hun
kind kiezen dienen ze hiervoor een verklaring te ondertekenen. Ditzelfde geldt voor het buikslapen; ook hierbij
dienen ouders een formulier te ondertekenen. De beroepskracht heeft ingevulde verklaringen getoond.
De slaapkamer wordt volgens de beroepskracht geventileerd en de temperatuur wordt bijgehouden. Ook het
buitenslapen is onderdeel van het veilig-slapenbeleid van de houder. De beroepskracht geeft aan dat bij een
temperatuur van 5 graden of hoger de kinderen in de buitenbedjes kunnen slapen, hierbij dragen ze afhankelijk
van de temperatuur een slaapzak en een jas. De ouders geven ook voor het slapen in de buitenbedden
toestemming. Dit stemt overeen met wat er is opgenomen in het beleid.
Hand- en verschoonhygiëne
Ten tijde van het inspectiebezoek wassen de beroepskrachten op de voorgeschreven momenten de handen. Dit
wordt bijvoorbeeld gedaan na een verschoning en voorafgaand aan het bereiden van eten. Om het
verschoonkussen te reinigen is een spuitbus met allesreiniger aanwezig bij de commode, evenals papieren
doeken. Ook wanneer een beroepskracht de neus van een kind snuit worden de handen gewassen of met
desinfecterende handgel behandeld (desinfecterende handgel kan gebruikt worden bij niet-zichtbaar verontreinigde
handen).
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De organisatie heeft een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld vastgesteld. Er is hiervoor
gebruikgemaakt van het model dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang (versie juli 2013).
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode omdat de leidinggevende en pedagogisch adviseur
hier aandacht aan besteden wanneer zij in gesprek gaan met de beroepskrachten. De leidinggevende verklaart dat
er in november 2017 een meldcode training gepland is voor alle vestigingen van Greenkidzz. De beroepskrachten
zijn op de hoogte van de kenmerken van kindermishandeling en weten wat de eerste stap is bij een vermoeden
van kindermishandeling.
Vierogenprincipe
Om het vierogenprincipe te waarborgen zijn er verschillende maatregelen genomen. De leefruimtes hebben deuren
met glas en ook vanuit de keuken en het kantoor is er door de grote ramen zicht op de leefruimtes. Vanuit de
leefruimtes, de keuken en het kantoor is er zicht op de gehele buitenspeelruimte en andersom. Tevens zijn alle
ruimtes voorzien van een camera. In de babygroep hangt een scherm waarop de peutergroep te zien is, de
keuken, de slaapkamer en de hal. Afspraken over de beelden die gemaakt worden staan in het 'Camera protocol'.
De groepen worden in de vroege ochtend samengevoegd op de babygroep indien er één beroepskracht
werkzaam is tussen 7.30 en 8.00 uur. De beelden van de babygroep zijn dan terug te zien door de leidinggevende
(ook vanaf een andere locatie). Tot slot zijn er in de slaapkamers babyfoons aanwezig die altijd aanstaan.
Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Gesprek met de assistent-leidinggevende en directielid
- E-mail van de leidinggevende d.d. 17 juli 2017
- Beleid veilig slapen, ingezien op locatie
- Protocol hygiëne en gezondheid, ingezien op locatie
- Meldcode Greenkidzz versie december 2016, reeds in bezit GGD
- Pedagogisch beleidsplan kinderdagverblijf Greenkidzz (mei 2017), ontvangen op 17 juli 2017
- Rapportage inspectieonderzoek d.d. 29 augustus 2017
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie en inrichting
Binnenspeelruimte
Er zijn twee afzonderlijke stamgroepsruimtes die verbonden zijn door een deur met ramen erin. De linker
groepsruimte is ingericht voor kinderen van 8 weken oud tot 1,5 à 2 jaar oud. In deze groep worden maximaal
twaalf kinderen opgevangen. De stamgroepsruimte aan de rechterkant is ingericht voor kinderen van 1,5 à 2 tot
4 jaar oud. De ruimtes zijn passend ingericht voor de leeftijd van de kinderen. De groepsruimte van de baby’s en
dreumessen is ingericht met onder andere een leeshoek, een speelkleed, een box en een speelkubus met spiralen.
In de groepsruimte van de dreumes-peutergroep is een winkeltje dat tevens als poppenkast gebruikt kan worden,
een autotafel, een gereedschapstafel en verschillende constructiematerialen zoals blokken. Daarnaast is er nog los
materiaal aanwezig waaronder puzzels.

Buitenspeelruimte
De buitenruimte is ingericht met verschillende vaste speeltoestellen waaronder een zandbak in de vorm van een
boot, een houten speelhuisje met een glijbaan en een tipi-tent van takken, en moestuinbakken. Ook is er een
afgescheiden gedeelte met kunstgras beschikbaar voor de jongste baby's zodat zij veilig buiten kunnen zijn.
Tevens is er divers los speelmateriaal beschikbaar zoals fietsjes, ballen en een ruime hoeveelheid zandbakspullen.
Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht
Oudercommissie
De houder heeft een oudercommissie ingesteld waarin vijf leden zitting hebben.
Gebruikte bronnen:
- Overzicht leden van de oudercommissie op de website www.greenkidzz.nl, geraadpleegd op 1 augustus 2017
- E-mail van directie d.d. 1 augustus 2017
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke
competentie te komen.
De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale
competentie te komen.
De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 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 bij aanvang van de werkzaamheden 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.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke beroepskrachten
op welke dag bij welke groep horen.
A. De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
Of
B. De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar.
Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen houder en ouder
overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep.
Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de
groep van het kind.
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week.
Beroepskracht-kind-ratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep
bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl.
De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 minuten aanwezig
kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is.
Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet aaneengesloten, minder
beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio vereist is.
De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze.
De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor dat
kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur aaneengesloten.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
A. De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
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Of
B. Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode.

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de veiligheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie veiligheid.
In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van de vastgestelde
risico-inventarisatie gezondheid.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

Accommodatie en inrichting
Binnenspeelruimte
De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen
kinderen.
Buitenspeelruimte
De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Ouderrecht
Oudercommissie
De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een
oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Greenkidzz B.V.
000030010551

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

:
:
:
:
:

Greenkidzz B.V.
Van Mourik Broekmanstr 21 1
1065 ER Amsterdam
60855010

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mw. drs. M.C. van Wieringen

28
Nee

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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:
:
:
:

11-07-2017
15-08-2017
30-08-2017
30-08-2017
31-08-2017

: 31-08-2017
:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Wij zijn ook dit jaar blij met het inspectierapport en tevreden over de bevindingen van de inspecteur. Wij werken
er dagelijks hard aan om de pedagogische kwaliteit, veiligheid & gezondheid te bevorderen en te waarborgen.
Voor ons staat dit hoog in het vaandel en wij streven iedere dag opnieuw naar de beste kwaliteit voor de
kinderen van Greenkidzz.
Met vriendelijke groeten,
A. Fazazi
Greenkidzz b.v.
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