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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 26 november 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 en telefoongesprekken met de directeur. 

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

Beschouwing
Organisatie en locatie
De directeur bij Kindkoers B.V. is de enige aandeelhouder en bestuurder. Op het kinderdagverblijf werkt
een team van 4 vaste beroepskrachten, waaronder de directeur. Het kinderdagverblijf bestaat uit 2
groepen.

Handhavingsgeschiedenis
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek op 20 november 2017 is een overtreding geconstateerd met
betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid, en de uitvoering van het beleid betreffende het
onderwerp veilig slapen. In het nader onderzoek (d.d. 3 mei 2018) dat hierop volgde zijn geen overtredingen
geconstateerd met betrekking tot (de uitvoering van) het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
 
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek op 25 februari 2019 is opnieuw een overtreding geconstateerd met
betrekking tot de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook hier concludeerde de
toezichthouder dat de beroepskrachten onvoldoende op de hoogte zijn van de preventieadviezen die gelden
voor het veilig slapen in de kinderopvang. Tevens blijkt dat het beleid omtrent veilig slapen onvolledig is.
Naar aanleiding hiervan is op 8 mei 2019 door de gemeente Aalsmeer een voornemen last onder dwangsom
opgelegd. Uit het nader onderzoek wat hierop volgde (d.d. 21 juni 2019) blijkt dat voldoende maatregelen
zijn genomen om de overtreding (blijvend) te herstellen. 

Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek dat op 23 juli 2020 is uitgevoerd, zijn opnieuw overtredingen
geconstateerd betreffende de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook is geconstateerd
dat er niet altijd een EHBO-gekwalificeerd persoon aanwezig was. Naar aanleiding van deze
overtredingen heeft de gemeente Aalsmeer op 21 oktober 2020 opnieuw een voornemen last onder
dwangsom opgelegd. Hierin is opgenomen dat de houder aan moet tonen dat er beleid wordt gevoerd dat
ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd.
Ook moet de houder ervoor zorgen dat er altijd tenminste 1 volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is
voor het verlenen van 1e hulp aan kinderen. 

In dit onderzoek is beoordeeld of de voorwaarden, genoemd in de last onder dwangsom, zijn opgevolgd.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de EHBO-certificering heeft
de toezichthouder geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Veiligheid en gezondheid
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek op 23 juli 2020 is geconstateerd dat er onvoldoende uitvoering wordt
gegeven aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook is geconstateerd dat niet is voldaan aan de eis dat
er gedurende de dagopvang altijd tenminste 1 volwassene aanwezig is met geldig EHBO-certificaat. Naar
aanleiding van de overtredingen is, omdat het een herhaalde overtreding betreft, door de gemeente
Aalsmeer op 21 oktober 2020 een voornemen last onder dwangsom opgelegd.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Bij het jaarlijks inspectieonderzoek bij het kinderdagverblijf Kindkoers d.d. 23 juli 2020 heeft de
toezichthouder geconstateerd dat een kind onveilig te slapen werd gelegd. De directeur is middels een
herstelaanbod in de gelegenheid gesteld om de overtreding te herstellen en hersteld te houden. De
directeur heeft diverse (bestaande) maatregelen genomen, maar heeft onvoldoende aangetoond hoe zij er
zorg voor draagt dat de beroepskrachten, ook in nieuwe situaties, adequaat kunnen handelen en inzicht
hebben in de veiligheids- en gezondheidsrisico's.  

In hetzelfde jaarlijks inspectieonderzoek is geconstateerd dat, door de maatregelen omtrent het
coronavirus, het praktijkgedeelte van de EHBO-herhalingstraining niet door kon gaan. Hierdoor waren 3
EHBO certificaten verlopen en was er op meerdere dagen niemand op het kinderdagverblijf aanwezig met
een geldig EHBO-certificaat. Daarbij is geconcludeerd dat er onvoldoende maatregelen zijn genomen
om zorg te dragen dat beroepskrachten in de gegeven situatie verantwoorde kinderopvang kunnen bieden. 

Huidig onderzoek

Uitvoering beleid
In het ontvangen veiligheids- en gezondheidsbeleid is in de laatste bijlage een plan van aanpak opgenomen.
Hierin staan maatregelen beschreven die genomen worden naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie. In het
plan van aanpak is bijvoorbeeld opgenomen dat er maatregelen zijn genomen ten aanzien van het
onderwerp veilig slapen en de handhygiëne/corona.
Ook zijn notulen van meerdere overleggen toegestuurd en heeft de toezichthouder een mailwisseling
ontvangen waaruit blijkt dat in overleggen van september tot december 2020 aandacht is besteed is aan
het onderwerp veilig slapen en de maatregelen omtrent corona.

De toezichthouder heeft een jaarplanning 2021 ontvangen waaruit blijkt op welke data het veiligheids- en
gezondheidsbeleid met het team wordt besproken. De directeur verklaart dat er, zoals in het beleid is
opgenomen, 4 keer per jaar teamoverleg is en elke 6 weken een groepsoverleg gepland staat. Daarnaast
verklaart de directeur dat er elke week werkoverleg is waarin praktische zaken, maar ook onderdelen uit de
beleidsstukken, met het team besproken worden. Met de directeur is gesproken over dat inzichtelijk moet
zijn op welke manier zij er zorg voor draagt dat alle medewerkers conform het beleid handelen. Hiertoe
verklaart de directeur de agenda toe te sturen met de onderdelen uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid
die in februari 2021 behandeld worden. In februari 2021 is namelijk opnieuw een evaluatie-moment van het
veiligheid- en gezondheidsbeleid.

Op basis van de ontvangen jaarplanning 2021, het plan van aanpak in veiligheid- en gezondheidsbeleid en de
gesprekken met de directeur concludeert de toezichthouder dat de houder een beleid voert dat ertoe leidt
dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. Er zijn
afspraken gemaakt met de directeur over de inzichtelijkheid van de overlegstructuur en de beleidscyclus.
De toezichthouder heeft voldoende vertrouwen in het naleven van de kwaliteitseis op het gebied van
beleidsvoering en de uitvoering hiervan.

EHBO
De 3 vaste beroepskrachten en directeur zijn in het bezit van een geldig EHBO-certificaat. Tijdens
openingstijden is altijd minstens 1 van deze 4 personen in het kinderdagverblijf aanwezig. Op basis hiervan
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concludeert de toezichthouder dat wordt voldaan aan de voorwaarde omtrent de aanwezigheid van een
EHBO-gekwalificeerd persoon. 

Dit betekent dat aan de wettelijke voorwaarden is voldaan en de overtredingen niet opnieuw zijn
geconstateerd.

Gebruikte bronnen:
- (Telefoon)gesprek met de directeur op 26 november 2020 en 18 en 21 januari 2021
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid 1-11-20, versie 5, ontvangen op 19 januari 2021
- Afschriften EHBO certificaten, reeds in bezit GGD en ontvangen op 7 december 2020 en 19 januari 2021
- Notulen werk-/groepsoverleggen, ontvangen op 19 januari 2021
- Jaarplanning 2020 en 2021 ontvangen op 19 en 21 januari 2021
- Rapport jaarlijks inspectieonderzoek KDV KindKoers B.V. d.d. 23 juli 2020
- Voornemen last onder dwangsom d.d. 21 oktober 2020
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Inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid

• De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.

• De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten
minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.
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Naam voorziening : KindKoers B.V.

KvK-vestigingsnummer : 000019222548

Website : http://www.kindkoers.nl

Aantal kindplaatsen : 31

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Kindkoers B.V.

Adres houder : Meervalstraat 27A

postcode en plaats : 1431 WE Aalsmeer

KvK-nummer : 34093168

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. C. Beversen

Naam : Gemeente Aalsmeer

Postadres : Raadhuisplein 1

Postcode en plaats : 1431 EH AALSMEER

Datum inspectiebezoek : 26-11-2020

Opstellen concept inspectierapport :

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport : 26-01-2021

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 27-01-2021

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 27-01-2021

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.

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