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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 7 november 2016 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen en naar aanleiding van een handhavingsbesluit dat is genomen door de gemeente, een nader
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek betreft een onaangekondigd onderzoek op locatie en een
documentenonderzoek.
De toezichthouder heeft de leidinggevende in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten
toe te sturen. De toezichthouder heeft deze documenten op 10 november 2016 ontvangen.
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Organisatie en locatie
Stichting Kinderopvang Diemen is een kleine kinderopvangorganisatie met twee vestigingen in Diemen,
kinderdagverblijf Pino en kinderdagverblijf Hakim. Het huidige onderzoek heeft plaatsgevonden bij kinderdagverblijf
Pino. Dit kinderdagverblijf bestaat uit één babygroep en twee peutergroepen. Het team bestaat uit acht vaste
beroepskrachten.
Voorgeschiedenis
In het jaarlijks onderzoek van 16 augustus 2016 is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de opvang
in stamgroepen en is geconstateerd dat één van de invalkrachten beschikt over een verklaring omtrent het
gedrag die te oud is en daardoor niet geldig is. Naar aanleiding hiervan is Bureau Handhaving Kinderopvang een
handhavingstraject gestart, en is op 28 september 2016 een aanwijzing opgelegd aan de houder. In het huidige
nader onderzoek zijn de voorwaarden, zoals opgenomen in de aanwijzing, met betrekking tot de opvang in
groepen en het hebben van een geldige verklaring omtrent het gedrag beoordeeld.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot het hebben van een geldige verklaring omtrent het gedrag en de opvang in stamgroepen heeft
de toezichthouder geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert om deze reden de handhaving
niet te vervolgen.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek, d.d. 16 augustus 2016, is geconstateerd dat één van de invalkrachten
beschikt over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) die te oud is; de VOG dateert van 13 november 2012.
Verklaring omtrent het gedrag
Sinds het laatste reguliere inspectiebezoek is er geen personeel in dienst getreden. Wel zijn er invalkrachten
werkzaam geweest in week 43, 44 en 45 van 2016 (waaronder de invalkracht die tijdens het jaarlijkse
inspectiebezoek beschikte over een verklaring omtrent het gedrag die te oud was). Uit de toegestuurde
documenten blijkt dat zij allen beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag.
Opvang in groepen
Kinderdagverblijf Pino heeft drie stamgroepen. De babygroep Grover bestaat uit maximaal negen kinderen tussen
de nul en anderhalf jaar. De twee peutergroepen Elmo en Tommie bestaan uit maximaal dertien kinderen van
anderhalf tot vier jaar.
Ieder kind is geplaatst in één van de stamgroepen. In het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 16 augustus 2016 is
echter geconstateerd dat het voorkomt dat kinderen niet in de eigen stamgroep worden opgevangen.
Tijdens het inspectiebezoek op 7 november 2016 worden de kinderen in hun eigen stamgroep opgevangen. Er
zijn die dag twee kinderen die in een andere stamgroep worden opgevangen, ouders hebben hiervoor vooraf
schriftelijk toestemming gegeven, blijkt uit de formulieren die de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek
tonen. Op dit formulier is opgenomen voor welke periode de opvang in de tweede stamgroep geldt, dit is
toegestaan. De beroepskrachten verklaren dat dit de enige twee kinderen zijn die momenteel worden
opgevangen in een tweede stamgroep. De leidinggevende verklaart dat kinderen niet meer van de ene stamgroep
naar de andere stamgroep worden verplaatst. De toezichthouder heeft tijdens het bezoek de presentielijsten van
de periode van 27 oktober 2016 tot en met 7 november 2016 opgevraagd. Uit deze documenten blijkt dat in
deze periode de kinderen in hun eigen stamgroep zijn opgevangen, of met schriftelijke toestemming van ouders in
een andere stamgroep zijn geplaatst.
Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de overtreding is hersteld.
Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- Gesprekken met de leidinggevende
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag, ontvangen op 10 november 2016
- Overzicht inzet beroepskrachten in de periode van 27 oktober 2016 tot en met 7 november 2016, ontvangen
op 10 november 2016
- Presentielijsten van de periode van 27 oktober 2016 tot en met 7 november 2016, ontvangen op 10 november
2016
- Plaatsingslijst van de maanden oktober en november 2016, ontvangen op 10 november 2016
- Ingevulde toestemmingsformulieren voor extra opvang in een andere stamgroep, ingezien tijdens
inspectiebezoek
- E-mail van de directeur met toelichting presentielijsten, ontvangen op 11 november 2016
- Inspectiebezoek d.d. 7 november 2016
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Inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in
het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Pino
000021932174
http://kinderopvangdiemen.nl/
35
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcde en plaats
KvK-nummer
Website

:
:
:
:
:

Stichting Kinderdagverblijf Hakim
Ouderkerkerlaan 28
1112 BE DIEMEN
41210638

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mw. J. Jochems

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam
Postadres
Postcode en plaats

: Gemeente Diemen
: D J den Hartoglaan 1
: 1111 ZB DIEMEN

Planning
Datum inspectiebezoek
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststellen inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 1.62, vijfde lid, wordt de houder
bij een nader onderzoek niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit onderzoek wordt wel
openbaar gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
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