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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 5 februari 2020 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van een
handhavingsprocedure die is gestart door de gemeente, een nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek
bestaat uit een documentenonderzoek.

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Kinderopvang Klein Amsterdam is gevestigd in basisschool Klein Amsterdam. Deze school is gestart vanaf
het schooljaar 2018-2019. De buitenschoolse opvang wordt gezien als integraal onderdeel van Klein
Amsterdam. Er zijn drie basisgroepen gevormd van ieder maximaal 22 kinderen tussen 4 en 9 jaar omdat in
het eerste jaar (2018-2019) de school en de buitenschoolse opvang voor kinderen van groep 1 tot en met 4 is
geweest. Het kindercentrum is tijdens schooldagen dagelijks van 14.30 tot 19.00 uur geopend en tijdens
vakanties en vrije dagen van 8.00 tot 19.00 uur. 

Aanleiding onderzoek
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 12 maart 2019 is geconstateerd dat op één dag in de onderzochte
periode onvoldoende beroepskrachten waren ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

Tevens hadden ouders in de onderzochte periode tijdens de voorjaarsvakantie en enkele schoolvrije dagen
niet vooraf schriftelijke toestemming gegeven voor een overeengekomen periode voor opvang in een tweede
basisgroep.

Op 11 oktober 2019 heeft de gemeente Amsterdam een aanwijzing afgegeven. De toezichthouder heeft in
dit nader onderzoek beoordeeld of inmiddels aan de voorwaarden en de aanwijzing is voldaan.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving

Naleving handhaving
De houder van het kindercentrum heeft de maatregelen genomen binnen de in de aanwijzing gestelde
termijn.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Historie
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 12 maart 2019 is geconstateerd dat op één dag in de onderzochte
periode onvoldoende beroepskrachten waren ingezet voor het aantal opgevangen kinderen. 

Huidige onderzoek
De directeur heeft op 29 januari 2020 een overzicht van de daadwerkelijke inzet van de beroepskrachten en
de aanwezigheid van de kinderen van de periode 2 tot en met 23 januari 2020 aan de toezichthouder
gestuurd.

Hieruit blijkt dat in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal opgevangen
kinderen. De directeur heeft aangetoond dat er voldoende beroepskrachten beschikbaar zijn voor het aantal
kinderen dat dagelijks wordt opgevangen.

De houder heeft de overtreding voldoende hersteld.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Historie
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 12 maart 2019 is geconstateerd dat ouders in de onderzochte periode
tijdens de voorjaarsvakantie en enkele schoolvrije dagen niet vooraf schriftelijke toestemming
hadden gegeven voor een overeengekomen periode voor opvang in een tweede basisgroep.

Huidige onderzoek
De directeur heeft op 29 januari 2020 een overzicht van de aanwezigheid van de kinderen van de periode 2
tot en met 23 januari 2020 aan de toezichthouder gestuurd en de kindplanning van januari 2020. Tevens
heeft zij diverse toestemmingsformulieren voor opvang in een tweede basisgroep toegestuurd. Hieruit blijkt
dat ouders in de onderzochte periode vooraf toestemming hebben gegeven voor opvang in een tweede
basisgroep in het geval van een zogenaamde flexdag, voor de 'Wintervakantie' en voor kinderen die
structureel in twee basisgroepen worden opgevangen. De formulieren zijn vooraf ondertekend en in de
formulieren is vermeld om welke periode het gaat en om welke tweede basisgroep.

De toezichthouder merkt op dat in de formulieren voor structurele opvang in twee basisgroepen als
einddatum van de periode de einddatum van plaatsing is gekozen. Opvang in een tweede basisgroep zou
echter van tijdelijke duur moeten zijn. Wanneer gedurende de plaatsing van het kind een plek vrijkomt in de
eerste basisgroep van het kind zou het kind voor alle opvangdagen in één basisgroep geplaatst moeten
worden. De toezichthouder heeft de directeur hierop gewezen. Zij verklaart kinderen zodra dit mogelijk is in
één basisgroep te plaatsen.  

De houder heeft de overtreding voldoende hersteld.

Gebruikte bronnen:

- Inspectieonderzoek
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 12 maart 2019
- Aanwijzing d.d. 11 oktober 2019
- Presentielijsten 2 tot en met 23 januari 2020 (ontvangen op 29 januari 2020)
- Kindplanning januari 2020 (ontvangen op 29 januari 2020)
- Werkrooster 2 tot en met 23 januari 2020 (ontvangen op 29 januari 2020)
- Toestemmingsformulieren 'Wintervakantie' (ontvangen op 29 januari en 6 februari 2020)
- Toestemmingsformulieren 2e basisgroep (ontvangen op 29 januari 2020)
- Toestemmingsformulieren flexdagen (ontvangen op 29 januari 2020)
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- Telefoongesprek met de directeur d.d. 6 februari 2020
- E-mailberichten van de directeur d.d. 29 en 31 januari 2020
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
Naleving handhaving

• De houder van het kindercentrum neemt de maatregelen binnen de bij de aanwijzing onderscheidenlijk
het bevel gestelde termijn.

Personeel en groepen
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 tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het besluit
kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit buiten
het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten opzichte
van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

• Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
basisgroep. De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1,
onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
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Naam voorziening : Kinderopvang Klein Amsterdam B.V.

KvK-vestigingsnummer : 000039809544

Website : http://www.kleinamsterdam.school

Aantal kindplaatsen : 66

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Kinderopvang Klein Amsterdam B.V.

Adres houder : Jonathanhof 22

postcode en plaats : 1036 LJ Amsterdam

KvK-nummer : 71636897

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. K. Meijerse

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 05-02-2020

Opstellen concept inspectierapport :

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport : 11-02-2020

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

:

Verzenden inspectierapport naar gemeente :

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.

Op grond van de Wet kinderopvang, artikel 1.63, lid 3 wordt de houder bij een nader onderzoek niet in de
gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.
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