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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 21 juni 2019 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 een onaangekondigd onderzoek op locatie. De houder is in de
gelegenheid gesteld om documenten na te sturen en heeft dit op 21 juni 2019 gedaan.

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

Beschouwing
Organisatie en locatie
Kindkoers B.V. (Kinderdagverblijf) is onderdeel van de organisatie Kindkoers B.V. Deze organisatie heeft
ook nog twee buitenschoolse-opvanglocaties. De directeur houdt zich bezig met de financiën, het geven van
rondleidingen en het voeren van intakegesprekken. Tevens wordt de directeur ingezet als beroepskracht in
de groep. Sinds maart 2017 wordt de directeur ondersteund door een externe adviseur. Daarnaast zijn er
twee assistent-leidinggevenden (één voor de buitenschoolse-opvanglocaties en één voor het
kinderdagverblijf). 

Het kinderdagverblijf bestaat uit twee groepen. Een baby/dreumes- (de Boefjes) en een peutergroep (De
Banjers). In groep De Banjers worden zowel peuters opgevangen die de hele dag komen als peuters met een
peuteropvang-/halve-dagcontract. Op de locatie werkt een vast team van vier beroepskrachten. 

Voorgeschiedenis
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 26 februari 2019 zijn overtredingen met betrekking tot de uitvoering en
het plan van aanpak van het veiligheids- en gezondheidsbeleid geconstateerd. Naar aanleiding hiervan heeft
de gemeente Aalsmeer op 7 mei 2019 een voornemen last onder dwangsom opgelegd. In het huidige nader
onderzoek zijn deze voorwaarden, zoals opgenomen in het voornemen last onder dwangsom, beoordeeld.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de uitvoering en het plan van aanpak van het veiligheids- en gezondheidsbeleid 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

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Historie
In het jaarlijks onderzoek d.d. 26 februari 2019 is geconstateerd dat de directeur en beroepskrachten
onvoldoende op de hoogte te zijn van de preventie-adviezen die gelden voor het veilig slapen in de
kinderopvang. Daarnaast zijn de wiegjes op het moment dat een baby hierin slaapt, niet veilig opgemaakt. 

Tevens blijkt dat het beleid omtrent veilig slapen niet volledig is. In het beleid is niet beschreven wat de
werkwijze met betrekking tot de wiegjes is en hoe deze moeten worden opgemaakt. Ook is niet beschreven
tot welke leeftijd de baby's in een wieg slapen noch dat inbakeren uiterlijk na de zesde maand moet worden
afgebouwd.

Huidige onderzoek
In het voornemen last onder dwangsom is opgenomen dat de directeur ervoor dient te zorgen dat
de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en hiernaar
moeten handelen. Tevens is opgenomen dat de directeur er zorg voor dient te dragen dat het plan van
aanpak met betrekking tot veilig slapen, zoals beschreven in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, volledig
is. 

Tijdens het huidige nader onderzoek blijken de beroepskrachten en de directeur op de hoogte te zijn van de
preventieadviezen die met betrekking tot veilig slapen voor de kinderopvang gelden. De directeur heeft
nieuwe afspraken met betrekking tot de wiegjes en het inbakeren besproken in het werkoverleg. Op de
locatie zijn de wiegjes in de stamgroepsruimte van de baby's op de juiste wijze opgemaakt en ze maken
alleen gebruik van speciale inbakeringsdoeken die door de ouders zijn meegebracht.

Het beleid veilig slapen is aangepast. De werkwijze en het opmaken van de wiegjes is beschreven. Tevens is
opgenomen dat de kinderen tot zes maanden in die wiegjes in de groepsruimte mogen slapen en/of
ingebakerd mogen worden. De overtreding is hiermee voldoende hersteld.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Telefonisch gesprek met de directeur op 25 juni 2019
- Voornemen last onder dwangsom d.d. 7 mei 2019
- Inspectierapport d.d. 26 februari 2019
- Locatiewerkplan KDV Meervalstraat 1 augustus 2018 versie 3, ontvangen op 25 juni 2019
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid 15 maart 2019 versie 5, ontvangen op 25 juni 2019
- Notulen Werkoverleg 18 maart 2019, ontvangen op 25 juni 2019
- Inspectieonderzoek
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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.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang
van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval wordt
ingegaan op: - de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; - de
voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; - het risico op
grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.

KindKoers B.V. - Nader onderzoek - 21-06-2019 5/7



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. S. Albinus

Naam : Gemeente Aalsmeer

Postadres : Postbus 4 1

Postcode en plaats : 1180 BN AMSTELVEEN

Datum inspectiebezoek : 21-06-2019

Opstellen concept inspectierapport :

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport : 18-07-2019

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 19-07-2019

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 19-07-2019

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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