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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 2 augustus 2017 is op grond van artikel 1.62, derde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen een incidenteel onderzoek uitgevoerd om te beoordelen of de verzochte uitbreiding van 60 naar
70 kindplaatsen redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving. 

Ten behoeve van het inspectieonderzoek is meerdere malen telefonisch contact geweest met de locatiemanager
en zijn er op 25 en 28 juli 2017 en op 4 en 8 augustus 2017 documenten toegestuurd. De toezichthouder heeft
tevens op 2 augustus 2017 de locatie bezocht en overleg gevoerd met de locatiemanager van de buitenschoolse
opvang.

Beschouwing
Organisatie 
Buitenschoolse opvang De Korfkidz Amstelveen B.V. is de enige vestiging van de gelijknamige houder en wordt
bestuurd door twee leden. Deze bestuursleden vormen de directie van deze B.V. en tevens van 'De Kinderkorf
Diemen B.V' (KDV) en 'De Kinderkorf Amstelveen B.V' (KDV). In de praktijk is er sprake van één organisatie, die
sinds 1988 bestaat. Voor De Korfkidz Amstelveen B.V. is een leidinggevende aangesteld, die verantwoordelijk is
voor de dagelijkse aansturing van de locatie en het opstellen en implementeren van het locatiespecifieke beleid.
Op de locatie wordt zij ondersteund door een assistent-leidinggevende. 

De locatie is sinds 2 maart 2009 in exploitatie met zestig kindplaatsen. De locatie bestaat uit drie basisgroepen
waarin per groep maximaal twintig kinderen kunnen worden opgevangen in de leeftijden 4 tot en met 12 jaar. De
groepsruimtes van de twee basisgroepen Monsters en Co en The Incredibles zijn gevestigd in één gebouw, de
groepsruimte van de basisgroep Ratatouille is boven het naastgelegen kinderdagverblijf gevestigd. De houder is
voornemens om per 1 september 2017 de basisgroep Ratatouille (voor de kinderen van 8 jaar en ouder) uit te
breiden met 10 kindplaatsen. Indien de wijziging kan plaatsvinden zullen de groepsgroottes van de groepen
Monsters en Co en The Incredibles ongewijzigd blijven. In dat geval zal de buitenschoolse opvang zeventig
kindplaatsen gaan exploiteren. In dit onderzoek is het uitbreidingsverzoek om het aantal kindplaatsen te wijzigen
van zestig kindplaatsen naar zeventig kindplaatsen beoordeeld.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van zestig naar zeventig. 
Uit het onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de
kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en de daaruit
voortvloeiende regelgeving. De toezichthouder adviseert om -mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan-
positief te besluiten op het wijzigingsverzoek vanaf de dagtekening van het besluit en dit op te nemen in het
Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
Voor de organisatie is een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. De inhoud van het pedagogisch
beleidsplan is observeerbaar en duidelijk beschreven. 

In het beleidsplan is onder andere de maximale omvang van de basisgroepen opgenomen. In de (concept)versie
van het beleid wordt duidelijk en observeerbaar beschreven dat de buitenschoolse opvang uit drie basisgroepen
zal bestaan. In de jongste twee groepen Monsters en Co en The Incredibles zullen maximaal 20 kinderen
opgevangen worden. In de oudste groep Ratatouille zullen maximaal 30 kinderen worden opgevangen. Over de
leeftijdsopbouw wordt beschreven dat de jongste groep Monsters en Co de kleutergroep betreft. De kinderen van
groep 3 en 4 worden opgevangen in de groep The Incredibles en de oudste kinderen bij Ratatouille. In deze
beschrijving wordt de leeftijdsopbouw van de groepen echter niet duidelijk gespecificeerd. Uit de gesprekken en e-
mailcorrespondentie (d.d. 25 juli 2017) met de leidinggevende blijkt dat de groep Ratatouille uit kinderen van 8
jaar en ouder zal bestaan. In de groep Monsters en Co worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar opgevangen
en in de groep The Incredibles kinderen in de leeftijd van 6 tot 8 jaar. Het verdient dan ook aanbeveling om de
leeftijdsopbouw in het pedagogische beleid in dezelfde duidelijke termen te beschrijven.

Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek en gesprek met leidinggevende, d.d. 2 augustus 2017 
- Telefoongesprek met de leidinggevende, d.d. 25 juli 2017 
- E-mailcorrespondentie, d.d. 25 juli 2017 
- Pedagogisch beleid De Korfkidz, versie september 2017, ontvangen op 8 augustus 2017 
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Personeel en groepen

In het vorige jaarlijks onderzoek d.d. 13 december 2016 is op basis van een steekproef onder het nieuwe
personeel beoordeeld dat de beroepskrachten die werkzaam zijn bij de organisatie beschikken over een geldige
verklaring omtrent het gedrag en passende beroepskwalificatie. De leidinggevende verklaart in een e-mail (d.d. 25
juli 2017) dat, indien de wijziging kan plaatsvinden, er een arbeidsovereenkomst zal worden aangegaan met een
nieuwe beroepskracht die de twee vaste beroepskrachten van de basisgroep Ratatouille zal ondersteunen. Tijdens
het inspectiebezoek op 2 augustus 2017 verklaart de leidinggevende dat deze functie waarschijnlijk vervuld zal
worden door een voormalig stagiaire van het kinderdagverblijf van de organisatie.

Opvang in groepen
Indien de wijziging kan plaatsvinden zal de buitenschoolse opvang bestaan uit drie basisgroepen: 

- Monsters & Co, in deze groep worden maximaal twintig kinderen opgevangen die op de basisschool in groep 1
en 2 zitten (4 tot 6 jaar). 
- The Incredibles, in deze groep worden maximaal twintig kinderen opgevangen die op de basisschool in groep 3
en 4 zitten (6 tot 8 jaar). 
- Ratatouille, in deze groep worden maximaal dertig kinderen opgevangen die op de basisschool in groep 5 tot en
met 8 zitten (8 jaar en ouder).

Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek en gesprek met leidinggevende, d.d. 2 augustus 2017 
- Telefoongesprek met de leidinggevende, d.d. 25 juli 2017 
- E-mailcorrespondentie met de leidinggevende: d.d. 25 juli 2017 
- Pedagogisch beleid De Korfkidz, versie september 2017, ontvangen op 8 augustus 2017 
- Rapport en jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 13 december 2017 
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Accommodatie en inrichting

Uit de plattegrond (d.d. 13 december 2008) die tijdelijk is toegevoegd aan de gebruiksvergunning (d.d. 2
december 2008) blijkt dat de groepsruimte van basisgroep Ratatouille beschikt over een oppervlakte van in totaal
126,3 m² verblijfsruimte en daarmee geschikt is voor de opvang van maximaal 30 kinderen. Dit is voldoende
beschikbare binnenspeelruimte voor de uitbreidingsaanvraag van tien kindplaatsen voor deze basisgroep. De
groepsgroottes van de groepen Monsters en Co en The Incredibles zullen ongewijzigd blijven. Voor deze
groepsruimtes zijn door de leidinggevende geen plattegronden aangeleverd. Uit het onderzoek blijkt dat de
gebruiksvergunning voor de groepsruimte van de groep Ratatouille slechts is afgegeven voor maximaal 21
personen. Met de voorgenomen uitbreiding van 10 kindplaatsen in deze groepsruimte dient er een passende
gebruiksvergunning te worden aangevraagd voor het aantal personen dat van de ruimte gebruik zal gaan maken. 

De groepsruimte van de basisgroep Ratatouille is ingericht voor de oudste kinderen met onder andere computers,
een spelletjeskast en een werktafel waaraan onder andere met figuurzagen gewerkt kan worden. Ook is er een
'chillhoek' ingericht en zijn boeken en knutselmateriaal beschikbaar voor de kinderen. Naast het keukenblok zijn
tafels geplaatst met kleurrijke stoelen met voldoende zitplaatsen voor 20 kinderen. In een e-mail (d.d. 25 juli
2017) verklaart de leidinggevende dat, indien de wijziging kan plaatsvinden, er extra stoelen en tafels aangeschaft
zullen worden om voldoende zitplaatsen te creëren voor het aantal op te vangen kinderen. Redelijkerwijs zal de
ruimte passend en in overeenstemming met de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen zijn ingericht.

Buitenspeelruimte
De buitenschoolse opvang heeft de beschikking over een eigen, omheinde, aangrenzende buitenspeelruimte. Voor
de kinderen van basisgroep Ratatouille zal er nog een aparte aangrenzende buitenspeelruimte beschikbaar worden
gemaakt die zich naast het kinderdagverblijf Kinderkorf bevindt. De buitenschoolse opvang heeft daarnaast ook
de beschikking over het aangrenzende buitenspeelterrein van een voormalige basisschool. De kinderen van
basisgroep Ratatouille maken daarnaast met name gebruik van het naastgelegen sportveld van Sporting Martinus.
Dit sportveld bevindt zich in de directe nabijheid van de buitenschoolse opvang en is goed en veilig bereikbaar. De
leidinggevende verklaart dat de buitenschoolse opvang altijd gebruik kan maken van het sportveld en dat zij in het
bezit zijn van een sleutel. De drie basisgroepen hebben de beschikking over alle bovengenoemde buitenruimtes. 

In het midden van de extra beschikbare buitenspeelruimte voor basisgroep Ratatouille staat een afgesloten
zandbak die niet meer in gebruik is en in een hoek een tuinhuis. Deze aparte buitenruimte heeft een oppervlakte
van ca. 242,19 m2 en is daarmee ruim voldoende voor de opvang van de maximaal 30 kinderen van basisgroep
Ratatouille. Indien de wijziging kan plaatsvinden zal deze buitenruimte passend worden ingericht, zo verklaart de
leidinggevende. De zandbak en het tuinhuis zullen dan worden verwijderd om ruimte te maken voor de nader te
bepalen inrichting. De buitenspeelruimte van de voormalige basisschool is ingericht met een basket en een stenen
tafeltennistafel. Er is verder voldoende los speelmateriaal beschikbaar voor de kinderen, zoals fietsen, ballen en
buitenspelletjes. Ook zijn onder andere voetballen, hockeysticks en tennisrackets beschikbaar om op het
sportveld te gebruiken. Op basis van deze informatie constateert de toezichthouder dat de buitenschoolse opvang
redelijkerwijs over voldoende en passend ingerichte buitenruimte beschikt voor de opvang van maximaal 70
kinderen. 

Gebruikte bronnen:
- Inspectiebezoek en gesprek met leidinggevende, d.d. 2 augustus 2017 
- Telefoongesprek met de leidinggevende, d.d. 25 juli 2017 
- Plattegrond, Gebouw B Amsterdamseweg 209A Amstelveen (tijdelijk toegevoegd aan gebruiksvergunning, nr
1090 d.d. 13 februari 2008), ontvangen op 28 juli 2017 
- Gebruiksvergunning d.d. 2 augustus 2008, ontvangen op 28 juli 2017 
- (Getekende) plattegrond buitenruimte Ratatouille, ontvangen op 8 augustus 2017

De Korfkidz Amstelveen B.V. - Incidenteel onderzoek 02-08-2017 6/9

Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang is gevestigd in twee gebouwen op één adres: Amsterdamseweg 209A. De
buitenschoolse opvang beschikt over drie groepsruimtes. De aangrenzende groepsruimtes van de groepen
Monsters en Co en The Incredibles zijn gevestigd in één gebouw (gebouw A*), de groepsruimte van Ratatouille 
is boven het naastgelegen kinderdagverblijf Kinderkorf gevestigd (gebouw B). Indien de wijziging kan 
plaatsvinden zal de basisgroep Ratatouille worden uitgebreid van twintig kinderen naar maximaal 30 kinderen.

Correctie door de gemeente Amstelveen:

De groepen Monsters en Co en de Incredibles zijn gevestigd in gebouw 209C (ipv gebouw A).
Dit is een kennelijke verschrijving.
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Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de werkwijze, de
maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.

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.

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.
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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : De Korfkidz Amstelveen B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000020085699
Website : http://www.korfkidz.nl
Aantal kindplaatsen : 60
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : De Korfkidz Amstelveen B.V.
Adres houder : Postbus 451
Postcde en plaats : 1180 AL  Amstelveen
KvK-nummer : 34323383
Website : www.korfkidz.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. N.L.J.M. Kemble, MSc.

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 02-08-2017
Opstellen concept inspectierapport : 28-08-2017
Zienswijze houder : 30-08-2017
Vaststellen inspectierapport : 30-08-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 31-08-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 31-08-2017

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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