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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 24 februari 2017 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 bestaat uit een onaangekondigd bezoek aan de locatie, aangevuld met een
documentenonderzoek. Tegelijkertijd met dit nader onderzoek heeft, wegens verschillende handhavingstrajecten,
tevens een ander nader onderzoek plaatsgevonden met betrekking tot het aantoonbaar aandacht besteden aan
de vereiste beroepskracht-kind-ratio en het plan van aanpak veiligheid. Voor deze overtredingen is een apart
rapport opgesteld.
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Kinderdagverblijf Vondelkids is een kleinschalig kinderdagverblijf in Amsterdam West. De rechtsvorm waar het
kinderdagverblijf onder valt is een Vennootschap Onder Firma (VOF).
Overtredingen
In het jaarlijks onderzoek d.d. 7 januari 2016 zijn meerdere overtredingen geconstateerd met betrekking tot
onder andere de verklaring omtrent het gedrag en het plan van aanpak veiligheid. Tevens is in dit onderzoek
geconstateerd dat er sprake was van een ondeugdelijke administratie. Naar aanleiding van het handhavingstraject
heeft er reeds een nader onderzoek naar deze voorwaarden plaatsgevonden in april en augustus 2016. Tijdens dit
laatste nader onderzoek is een nieuwe overtreding geconstateerd met betrekking tot de verklaring omtrent het
gedrag van de vennoot. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er in zeer korte tijd (circa zes maanden) vier
verschillende vennoten in- en vervolgens weer uitgeschreven zijn uit het handelsregister, omdat de
toezichthouder de houder heeft gewezen op het feit dat een vennoot ook in het bezit van een geldige verklaring
omtrent het gedrag (VOG) moet zijn en geen van deze vennoten over een VOG beschikte. Tijdens het nader
onderzoek van 4 augustus 2016 is geconstateerd dat er met terugwerkende kracht een vennoot is ingeschreven
in het handelsregister die in die periode niet betrokken is geweest bij het kinderdagverblijf en bovendien enkel
beschikte over een verklaring omtrent het gedrag die, bij het opnieuw aanvangen van de werkzaamheden, ouder
was dan twee maanden; hiermee was een nieuwe overtreding begaan.
Handhavingstraject
Naar aanleiding van deze nieuwe overtreding heeft Bureau Handhaving Kinderopvang (BHK) op 16 september
2016 voorgenomen om een last onder dwangsom op te leggen, op 27 oktober 2016 is er een last onder
dwangsom opgelegd. In het huidige onderzoek is beoordeeld of de overtreding, zoals beschreven in de last onder
dwangsom, inmiddels is hersteld.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag heeft de toezichthouder geen overtredingen geconstateerd.
De toezichthouder adviseert dit rapport ter kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens het nader onderzoek van 4 augustus 2016 is geconstateerd dat er een vennoot is ingeschreven, die op
het moment van in functie treden in het bezit was van een verklaring omtrent het gedrag die ouder was dan twee
maanden.
Tijdens het huidige nader onderzoek blijkt dat er sinds het nader onderzoek van 4 augustus 2016 een vrijwilliger
en twee stagiaires zijn gestart bij het kinderdagverblijf; verder is er geen nieuw personeel aangesteld. Uit de
afschriften van de verklaringen omtrent het gedrag van deze personen blijkt dat zij allen beschikken over een
verklaring omtrent het gedrag die voor aanvang van de werkzaamheden is overgelegd en op dat moment niet
ouder is dan twee maanden.
Gebruikte bronnen:
- Afschriften verklaringen omtrent het gedrag (ontvangen op 1 maart 2017)
- Roosters en presentielijsten van week 49 in 2016 tot en met week 8 in 2017 (ontvangen op 1 maart 2017)
- Gesprek met een van de vennoten
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de
werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee maanden.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Vondelkids
000029934508
http://www.vondelkids.nl
12
Nee

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

:
:
:
:
:

Vondelkids
Overtoom 215
1054 HV AMSTERDAM
60770325

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
mw. M.M. Tijburg, MSc

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

: Gemeente Amsterdam
: Amstel 1
: 1011 PN AMSTERDAM

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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