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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 14 augustus 2018 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.

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

Beschouwing
Kindkoers B.V
Kindkoers B.V. (buitenschoolse opvang) is onderdeel van de organisatie Kindkoers B.V. Deze organisatie heeft
ook nog een kinderdagverblijf en een andere buitenschoolse-opvanglocatie. 

Kindkoers B.V. (buitenschoolse opvang) heeft twee basisgroepen waarin op maandag, dinsdag en donderdag per
groep maximaal twintig kinderen van 4 tot en met 12 jaar worden opgevangen. Op woensdag en vrijdag worden
de kinderen opgevangen op de nabijgelegen buitenschoolse-opvanglocatie van Kindkoers, op het adres
Meervalstraat 27a in Aalsmeer. 

In het jaarlijks onderzoek van 20 november 2017 zijn overtredingen geconstateerd, waardoor op 3 mei 2018
een nader onderzoek is uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is een nieuwe overtreding geconstateerd met
betrekking tot de formatieve inzet van een beroepskracht in opleiding (BBL-student). De gemeente is naar
aanleiding hiervan een handhavingstraject gestart en heeft op 12 juli 2018 een voornemen last onder dwangsom
opgelegd. De voorwaarde zoals hierin beschreven zijn in dit onderzoek opnieuw beoordeeld.

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

Personeel en groepen

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Historie
Tijdens een incidenteel onderzoek op 3 mei 2018 is een overtreding geconstateerd omtrent de opleidingseisen en
de eisen aan de inzet van leerlingen. Deze overtreding heeft te maken met de formatieve inzet van een
beroepskracht in opleiding (BBL-student). Zo bleek de werkgever de formatieve inzetbaarheid van de
beroepskracht in opleiding niet schriftelijk te hebben vastgelegd. Tevens mag gedurende de opvang maximaal een
derde deel van het minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, bestaan uit
beroepskrachten in opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt
berekend door de optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal
aantal in te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen. Op 24 april 2018 zijn in de groep
Stuurboord zes kinderen opvangen door één beroepskracht en in de groep Bakboord negen kinderen opgevangen
door een beroepskracht in opleiding (BBL-student). Dit is meer dan een derde deel van het minimaal aantal in te
zetten beroepskrachten op het kindercentrum.

Huidige onderzoek
In het voornemen last onder dwangsom is beschreven dat de houder dient te zorgen dat indien een
beroepskracht in opleiding formatief op een groep wordt ingezet, dit plaatsvindt conform de geldende wet- en
regelgeving. 
 
Ten tijde van het huidige onderzoek verklaren de directeur en de leidinggevende dat de beroepskracht in opleiding
(BBL-student) niet meer formatief wordt ingezet op het kindercentrum. Dit blijkt ook uit een overzicht van de
daadwerkelijke inzet van de beroepskrachten van 28 juli tot en met 14 augustus 2018. In de onderzochte
periode is de beroepskracht in opleiding alleen boventallig ingezet.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Gesprek met directeur en leidinggevende op 14 augustus 2018;
- Een overzicht van de aanwezigheid van de kinderen in de periode van 27 juli tot en met 14 augustus 2018;
- Een overzicht van de daadwerkelijke inzet van de beroepskrachten in de periode van 27 juli tot en met 14
augustus 2018;
- Incidenteel onderzoek d.d. 3 mei 2018;
- Voornemen last onder dwangsom d.d. 12 juli 2018.
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Inspectie-items

Personeel en groepen
 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in
de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening, met dien verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het
totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, bestaat uit beroepskrachten in
opleiding of stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te zetten
beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : KindKoers B.V.
KvK-vestigingsnummer : 000022547657
Website : http://www.kindkoers.nl
Aantal kindplaatsen : 40
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Kindkoers B.V.
Adres houder : Meervalstraat 27A
Postcde en plaats : 1431 WE  Aalsmeer
KvK-nummer : 34093168
Website :

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Aalsmeer
Postadres : Postbus 4 1
Postcode en plaats : 1180 BN  AMSTELVEEN

Planning

Datum inspectiebezoek : 14-08-2018
Opstellen concept inspectierapport :
Zienswijze houder :
Vaststellen inspectierapport : 24-08-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 03-09-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 03-09-2018

Openbaar maken inspectierapport :
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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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