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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 24 november 2022 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een
onaangekondigd jaarlijks onderzoek uitgevoerd.

In dit onderzoek is beoordeeld of wordt voldaan aan de volgende kwaliteitseisen:
• de eisen aan het pedagogisch klimaat;
• de eisen aan (de inzet van) het personeel;
• de eisen aan het (uitvoeren van het) veiligheids- en gezondheidsbeleid;
• de eisen aan het ouderrecht.

De kwaliteitseisen die zijn onderzocht, staan achter in het rapport.

Na het inspectiebezoek is de houder gevraagd nog documenten op te sturen. Deze documenten heeft de
toezichthouder binnen de onderzoeksperiode ontvangen en beoordeeld in het onderzoek.

Beschouwing
Organisatie
Enjoy! Kinderopvang B.V. (hierna: Enjoy!) heeft een kinderdagverblijf (hierna kdv) en een buitenschoolse
opvang (hierna bso) die beide gevestigd zijn in een pand aan de Amsterdamseweg 108 in Amstelveen. De
houder handelt ook onder de namen Enjoy! Daycare en Enjoy! Preschool voor het kinderdagverblijf en Enjoy!
After school voor de buitenschoolse opvang. Ook exploiteert de directeur een centrum voor
huiswerkbegeleiding en pedagogische ondersteuning op een ander adres (Enjoy! Learning). Sinds juni 2021
maakt de organisatie 't Eigen Wijsje B.V. onderdeel uit van Enjoy! Kinderopvang B.V.

't Eigen Wijsje B.V. is een organisatie in Amstelveen met 3 kinderdagverblijven. De B.V. wordt aangestuurd
door 't Eigen Wijsje Beheer B.V., die weer wordt aangestuurd door Enjoy! Holding B.V.

De bestuurder stuurt de personen van het backoffice aan. De teamleaders sturen het team aan. Ook zijn er
2 pedagogische coaches en 2 beleidsmedewerkers. De teamleads worden aangestuurd door de Chief
(leidinggevende) van het desbetreffende label, (voor elk label Afterschool, Daycare en Learning is er een
Chief). Momenteel wordt er gewerkt aan 1 beleid en manier van werken.

Locatie
De bso bevindt zich in hetzelfde pand als het kinderdagverblijf. De bso bestaat uit 5 basisgroepen. Op
woensdag en vrijdag zijn er 3 groepen geopend namelijk; Dream team, Junior Minds en Master Chefs. Het
team bestaat uit een aantal vaste beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding en stagiairs. Ook worden
er groepshulpen ingezet. Na het vorig jaarlijks onderzoek zijn er 6 nieuwe beroepskrachten bijgekomen,
waarvan 1 beroepskracht het jaar daarvoor stage heeft gelopen op de locatie. Op de locatie zijn
2 leidinggevende (Chief genoemd) beide zijn al meer dan 10 jaar betrokken bij de organisatie. 

Advies aan college van B&W
Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan. De toezichthouder adviseert het rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de locatie is een pedagogisch werkplan opgesteld. 

Werken volgens het pedagogisch beleid
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten werken volgens het pedagogisch beleidsplan in
maandelijkse teamvergaderingen, voorbesprekingen en door coaching. Ook staat de Chief After school zelf 3
dagen op de groep. Zij betrekt de andere beroepskrachten bij het werken volgens beleid.

Pedagogische praktijk
De toezichthouder heeft tijdens het vrij spelen de pedagogische praktijk geobserveerd. Op basis hiervan is
beoordeeld dat de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek verantwoorde buitenschoolse opvang
aanbieden. Hierna zijn een paar voorbeelden beschreven van wat de toezichthouder heeft gezien. 

Als de toezichthouder binnenkomt, komen de kinderen net binnen van het buiten spelen. De kinderen
worden eraan herinnerd dat ze hun handen moeten wassen voordat zij vrij gaan spelen. Vervolgens lopen de
kinderen naar verschillende plekken in de ruimte om vrij te spelen. Er staan vaste beroepskrachten op de
groep die de kinderen zichtbaar goed kennen. Zo is er 1 kind dat iets meer nabijheid nodig heeft om tot spel
te komen. De beroepskracht speelt hier goed op in. Door de vaste structuur en de vaste beroepskrachten
die goed weten in te spelen op de behoefte van de kinderen, wordt een emotioneel veilige ruimte
gecreëerd. 

Tijdens het vrij spelen is er ruimte voor risicovol spel. Zo spelen de kinderen dat zij pieten zijn. Met matten,
grote blokken en een houten brug maken zij een boot waar zij op klimmen. Ook leggen de kinderen een
houten glijbaan over een lage trap heen om daar vervolgens overheen te glijden. De beroepskrachten
houden zicht op wat wel en niet veilig is. Ze kijken wat de kinderen aankunnen om in te schatten of het wel of
niet veilig is. Wanneer een van de kinderen op een stoel klimt om vervolgens ergens anders overheen te
willen klimmen, zegt de beroepskracht tegen het kind dat het te hoog en gevaarlijk is. Omdat er ruimte is
voor risicovol spel zorgen de beroepskrachten dat de kinderen ervaringen kunnen opdoen en stimuleren ze
creativiteit en de grove motoriek, wat bijdraagt aan de persoonlijke competenties.

In de oudere groep worden verschillende groepsactiviteiten gespeeld. Zo wordt er een spel op de bank
gespeeld waarbij er om en om iets gezegd mag worden. Vervolgens wordt er een tik-spel in de ruimte
gespeeld. De beroepskrachten doen zelf ook fanatiek mee. De kinderen moeten elkaar bij de voeten tikken.
Als dat is gelukt is de andere de tikker. Er wordt veel gelachen, zowel de kinderen als de beroepskrachten
hebben zichtbaar plezier. Door de kinderen te betrekken bij groepsactiviteiten en hen te leren naar elkaar te
kijken en te luisteren, worden de sociale competenties gestimuleerd.

Gebruikte bronnen:
-Pedagogisch werkplan EnjoyAfterschool versie 9 september 2022, ontvangen op 30 november 2022
-Observatie en gesprekken met de beroepskrachten
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die bij de buitenschoolse opvang werken, zijn met hun verklaring omtrent het gedrag
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Voordat zij zijn begonnen met werken zijn deze
personen gekoppeld aan de houder in het PRK. Deze beoordeling gaat over het personeel (6
beroepskrachten) dat na het laatste jaarlijkse inspectieonderzoek 19 oktober 2021 bij de buitenschoolse
opvang is komen werken.

Opleidingseisen
De personen die bij de buitenschoolse opvang werken, hebben een passend diploma zoals genoemd in de
cao Kinderopvang. Deze beoordeling gaat over het personeel (6 beroepskrachten) dat na het laatste
jaarlijkse inspectieonderzoek 19 oktober 2021 bij de buitenschoolse opvang is komen werken.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek werken genoeg beroepskrachten op de buitenschoolse opvang. In de
groep Rising Stars worden 3 kinderen opgevangen door 1 beroepskracht. In de groep Dream Team worden
17 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. In de groep Golden Kids worden 16 kinderen opgevangen
door 2 beroepskrachten. In de groep Junior Minds worden 12 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten.
In de groep Master Chefs worden 22 kinderen opgevangen door 3 beroepskrachten. Dit aantal
beroepskrachten past bij het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. 

Uit een steekproef van de presentielijsten van de kinderen en de werkroosters van het personeel, blijkt dat
ook in de periode van 14 tot en met 25 november 2022 genoeg beroepskrachten hebben gewerkt. Het
afwijken van de beroepskracht-kindratio tijdens vakanties en studiedagen is in dit onderzoek niet
onderzocht.

Gebruikte bronnen:
-Personenregister Kinderopvang, gecontroleerd op 7 december 2022
-Datum indiensttreding beroepskrachten, ontvangen op 30 november 2022
-Kopieën diploma’s en certificaten van beroepskrachten, ontvangen op 30 november 2022
-Documenten rondom inzet student, ontvangen op 15 december 2022
-Pedagogisch werkplan, versie 9 september 2022, ontvangen op 30 november 2022
-Presentielijsten, periode 14 tot en met 25 november 2022, ontvangen op 30 november 2022
-Werkrooster, periode 14 tot en met 25 november 2022, ontvangen op 30 november 2022
-Gesprekken met de beroepskrachten
-Telefoongesprek met de leidinggevende op 8, 13 en 15 december 2022
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Veiligheid en gezondheid

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Tijdens het inspectiebezoek is gesproken met de beroepskrachten. Zij kennen mogelijke signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook weten de beroepskrachten wat zij moeten doen als zij een
vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld hebben. Jaarlijks is er aandacht voor de meldcode.
Ook wordt tijdens elke teamvergadering 30 minuten gereserveerd om het welzijn van de kinderen te
bespreken.

Gebruikte bronnen:
-Observaties en gesprekken met de beroepskrachten
-Telefoongesprek met de leidinggevende op 8 december 2022
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Ouderrecht

Informatie
De houder heeft het laatste inspectierapport op de website geplaatst.

Op de website staat dat de houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Oudercommissie
De buitenschoolse opvang heeft een oudercommissie die bestaat uit 4
leden. Het oudercommissiereglement voldoet aan de voorwaarden. De leidinggevende verteldt dat de
oudercommissie in ieder geval 3 keer per jaar bij elkaar komt en actuele onderwerpen bespreekt. Recent
zijn de prijswijzigingen met de oudercommissie besproken.

Gebruikte bronnen:
-Website: https://enjoythewebsite.nl/enjoy-afterschool/naschoolse-opvang/, geraadpleegd op 7 december
2022
-Pedagogisch werkplan, versie 9 september 2022, ontvangen op 30 november 2022
-Oudercommissiereglement, versie 1 november 2021, ontvangen op 30 november 2022
-Gesprek met de leidinggevende op 24 november 2022
-Telefoongesprek met de leidinggevende op 8 december en 15 december 2022
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid

• Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een
kindercentrum draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het
pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.

Pedagogische praktijk

• In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder
van een kindercentrum 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.

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 participerende ouder; c. 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; d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder
structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen
worden opgevangen; e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of
zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; f. 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 f ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

• 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 van een kindercentrum
kan de persoon zijn werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang. 
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een
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bewijsstuk waaruit blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de
deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken beheerst op ten minste
niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor talen.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

• De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal
kinderen dat wordt opgevangen, met dien verstande dat: 
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels.

• Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije
middagen van de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder
beroepskrachten worden ingezet, of indien conform het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten worden ingezet, wordt ten minste de helft van het benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.

Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

• De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

Ouderrecht
Informatie

• De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het
inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te
plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de
houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel
toegankelijke plaats.

• De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.

Oudercommissie

• De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van
artikel 1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een
reglement oudercommissie vastgesteld.

• Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent: 
- het aantal leden; 
- de wijze waarop de leden worden gekozen; 
- de zittingsduur van de leden.

• Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de
oudercommissie.

• De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na
instemming van de oudercommissie.

• Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie.
• De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze.
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Naam voorziening : Enjoy! Kinderopvang B.V.

KvK-vestigingsnummer : 000007233876

Website : http://enjoy-kinderopvang.nl

Aantal kindplaatsen : 89

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Enjoy! Kinderopvang B.V.

Adres houder : Amsterdamseweg 108

postcode en plaats : 1182 HH Amstelveen

KvK-nummer : 58258574

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. W. de With

Naam : Gemeente Amstelveen

Postadres : Laan Nieuwer-Amstel 1

Postcode en plaats : 1182 JR AMSTELVEEN

Datum inspectiebezoek : 24-11-2022

Opstellen concept inspectierapport : 21-12-2022

Zienswijze houder : 03-01-2023

Vaststellen inspectierapport : 03-01-2023

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 06-01-2023

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 06-01-2023

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

De houder ziet af van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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