


Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. 
 
Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS 
Kinderopvang. 
 
In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste 
ontwikkelingen en activiteiten van AKROS Kinderopvang in 2015. Het 
thema van 2014 hebben we doorgetrokken naar 2015: AKROS, een 
betrouwbare en stabiele organisatie van kinderopvang. Daar hebben we 
vooral gewerkt aan het zichtbaar maken van onze kwaliteit aan bestaande 
en nieuwe klanten. Ook het borgen van de kwaliteit was daarbij een 
speerpunt. 
 
Onze kinderopvang is al sinds 1985 in de wijk een niet meer weg te 
denken organisatie. Ook tijdens de terugloop in de kinderopvang door de 
economische situatie van de afgelopen jaren, is AKROS goed overeind 
gebleven. Voortdurend aandacht geven aan behoud van de kwaliteit en, 
waar mogelijk en nodig, verbetering hiervan heeft haar vruchten 
afgeworpen. 
 

AKROS kinderopvang 
AKROS Kinderopvang biedt de volgende opvangmogelijkheden aan:  

 Hele dagopvang ( 0 – 4 jarigen); 

 Buitenschoolse opvang (4 – 13 jarigen);  

 Tussenschoolse opvang (4 – 13 jarigen). 
 
Binnen de dagopvang en de buitenschoolse opvang functioneren 
pedagogisch medewerkers die in het bezit zijn van een diploma op MBO- 
of HBO niveau met een pedagogische richting.    
De tussenschoolse opvang (TSO) wordt uitgevoerd door vrijwillige TSO 
begeleiders onder coördinatie en coaching van de TSO-coördinator, een 
gekwalificeerd pedagogisch medewerker van AKROS. 
 
Kinderen van nul tot vier jaar bezoeken één van onze drie 
kinderdagverblijven en de kinderen van vier tot twaalf jaar bezoeken één 
van de negen buitenschoolse opvang locaties. 

We kunnen dan ook met grote tevredenheid zeggen dat AKROS iedere 
week in totaal 1500 kinderen in haar dagopvang, TSO en BSO opvangt.   
 

Kinderdagverblijven 

AKROS heeft drie kinderdagverblijven, namelijk kinderdagverblijf 
Tuimelaar, de Pionier en de Sneeuwbes. Deze bevinden zich in 
Amsterdam West, wijk de Baarsjes. 
Elke twee weken brengt MeMo podiumkunst naar jonge kinderen op de 
kinderdagverblijven van AKROS. De kinderen dansen, maken muziek of 
luisteren ademloos naar de artiest. De kinderen worden betrokken bij de 
verschillende kunstuitingen. 
Een keer per twee weken komt een yogadocent naar de drie 
kinderdagverblijven om met de peuters yoga-oefeningen te doen. Door 
yoga komen peuters meer in contact met zichzelf. Daarnaast heeft yoga 
een goede uitwerking op de motorische vaardigheden, lichaamshouding 
en bevordert de weerstand.  
 
Amsterdam initieert en stimuleert daarom trajecten voor 
kinderdagverblijven om voorschool te worden. Kinderdagverblijf Tuimelaar 
is vanaf 2014 een VVE-locatie. In 2015 is er een start gemaakt op 
kinderdagverblijf De Pionier met dit traject. De peutergroepen van het 
kinderdagverblijf worden een voorschool. 
 
Op het kinderdagverblijf vieren wij de 
jaarlijks terugkomende feesten, zoals Pasen, 
Koningsdag, Suikerfeest, Sinterklaas en 
Kerst. Daarnaast zijn er ook andere 
activiteiten die jaarlijks op de agenda staan, 
denk aan Nationaal Voorleesontbijt, 
Kinderboekenweek, Week van het Jonge 
Kind en de Week van de Opvoeding. In 2015 
deden we voor het eerst mee aan de Week 
van de Alfabetisering en waren wij direct 
uitgenodigd om met 25 kinderen bij de 
lancering van het boekje ‘Circus Woepi’ van 
Woezel en Pip aanwezig te zijn. Dit is zeker 
voor herhaling vatbaar. 



Buitenschoolse opvang 

De negen BSO-locaties van AKROS bevinden zich in Amsterdam West. 
Drie BSO-locatie bevinden zich in een basisschool, namelijk BSO Joop 
Westerweel, BSO De Roos en BSO De Zeeheld. De overige zes locaties 
bevinden zich in een multifunctioneel centrum of een kinderdagverblijf, 
namelijk BSO CoCo, BSO De Tulp, BSO Chassé, BSO John Franklin, 
BSO VTC en BSO de Pionier.  
 
Vanaf 2015 wordt er op de BSO met thema’s gewerkt. Dit houdt in dat 
gedurende zes tot acht weken verschillende activiteiten ondernomen 
worden rond één thema. Tijdens vakanties, vrije dagen en studiedagen 
worden voor elke dag leuke, spannende en/of uitdagende activiteiten 
bedacht rondom het thema.  
 
Op alle BSO-locaties waren in 2015 de DJ lessen een onderdeel van het 
activiteiten programma. De kinderen  konden met professionele DJ-sets de 
kneepjes van het vak leren. De kinderen mochten alle knopjes uitproberen, 
aan de schuiven draaien en hun eigen muziek mixen. Deze lessen vielen 
erg in de smaak bij de kinderen. 

 
 
 

Tussenschoolse opvang (TSO) 
AKROS verzorgt al een aantal jaar de tussenschoolse opvang voor 
basisschool Joop Westerweel en basisschool de Meidoorn. Vanaf de 
herfstvakantie verzorgt AKROS ook de TSO voor basisschool De Zeeheld.   
In het najaar van 2015 zijn de TSO-vrijwilligers geschoold in de methode 
De Vreedzame Wijk. De Vreedzame Wijk is een methodiek waarin o.a. 
geleerd wordt om conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te dragen 
en elkaar positief tegemoet te treden. De vrijwilligers hebben geleerd hoe 
dit toe te passen tijdens het werk, maar ook hoe ze kinderen hierbij kunnen 
begeleiden. 
 

Alles in 1 school 
In 2015 zijn er met een aantal scholen van de schoolbesturen AWBR en 
ASKO stappen gezet omtrent het IKC oftewel de ‘Alles in 1 school’.  Een 
‘Alles in 1 school’ is een school waarbij onderwijs, kinderopvang en 
voorschool intensief samenwerken. Samen streven we naar een ‘Alles in 1 
school’ waarbij een doorgaande lijn is van 2,5 jaar tot 12 jaar en een 
aanbod van onderwijs/opvang/zinvolle vrijetijdsbesteding tussen 7.30 uur 
tot 18.30 uur.  
Pedagogische professionals in de ‘Alles in 1 school’ werken vanuit het 
belang van de kinderen, met kennis en expertise van verschillende 
disciplines. 
 

Pedagogische kwaliteit 
Wij werken bij AKROS voortdurend aan de pedagogische kwaliteit van de 
kinderopvang. Er is aandacht voor de scholing en ontwikkeling van de 
medewerkers. We zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving en 
volgen de ontwikkeling van de kinderen .  
Ook is er aandacht voor de samenwerking met AKROS welzijn en met 
andere organisaties. Dit om de kwaliteit van de opvang te verbeteren, 
maar vooral om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren/verrijken. 
Denkt u eens aan de GGD, de ouder- en kindadviseurs, de Okido-
begeleiders en logopedisten. 
De basisscholen in de wijk zijn ook belangrijke partners. Een aantal BSO-
locaties bevinden zich in het gebouw van de school, samenwerking en 
afstemming is daarbij erg belangrijk. 
 

 



GGD inspecties 
Ieder jaar worden al onze locaties onaangekondigd geïnspecteerd door de 
GGD. AKROS is erg tevreden over het verloop van deze inspecties.  
Het grootse deel van de locaties heeft een vlekkeloos rapport. De 
aanwijzingen die wij hebben gekregen van de inspectie zijn direct 
opgepakt. Hierdoor hebben wij de aanwijzingen snel op kunnen heffen. Op 
deze manier werken wij continu aan de kwaliteit van onze kinderopvang. 
Positieve feedback kregen wij voor de ontspannen sfeer op de BSO-
locaties, over de communicatie met de kinderen, over de inrichting van de 
ruimtes, over de actieve houding van de beroepskrachten tijdens het 
buitenspelen  en over het stimuleren en motiveren van de kinderen tijdens 
het spel. 
Wij zijn erg trots op deze resultaten en op onze medewerkers! 

 
Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) 
In de tweede helft van 2015 zijn de klanttevredenheidsonderzoeken in de 
kinderopvang gehouden. 35% van de ouders heeft het onderzoek 
ingevuld. De resultaten zijn bemoedigend; er is tevredenheid maar er zijn 
zeker ook verbeterpunten. In het strategisch beleidsplan van AKROS voor 
de komende jaren en in de jaarwerkplannen van de locaties gaan wij een 
plan van aanpak voor verschillende verbeterpunten opnemen. De 
uitslagen van het KTO zijn ter inzage bij de leidinggevenden van de 
locaties. 

 
Tot slot 
In 2015 hebben we veel bereikt, we richten ons op onze sterke punten en 
maken plannen voor 2016 om deze uit te bouwen en zo aan 
verbeterpunten te werken. 
  
We zijn trots op onze medewerkers die dagelijks de kinderen opvangen en 
zorgen voor een veilige, gezellige en zinvolle (vrije)tijdsbesteding. Dit doen 
zij  met een professionele houding en passie voor het werken met 
kinderen. 
In 2016 gaan we verder met het pad dat we zijn ingeslagen! We streven er 
naar een organisatie te zijn waar een sfeer heerst waarbinnen elk individu 
zich gewaardeerd voelt, zichzelf kan ontwikkelen en zich op zijn/haar plek 
voelt. Er is een collegiale sfeer en cultuur met korte lijnen waarbij iedereen 
zich prettig kan voelen. 



 


