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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 9 september 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 is een documentenonderzoek.
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Kidz&Friends is een organisatie die bestaat uit twee kinderdagverblijven. Deze staan beiden onder leiding van drie
directieleden. Alle directieleden fungeren als leidinggevenden. Er is een kwaliteitsmedewerker aangesteld die op
beide vestigingen de kwaliteit van de dagelijkse uitvoering en het personeel toetst.
Op zowel vestiging Hogevecht als vestiging Florijn wordt er sinds respectievelijk april 2015 en augustus 2015
voorschoolse educatie (VVE) aangeboden. Kidz &Friends Florijn bestaat uit twee groepen, babygroep Barbar en
peutergroep Lollifantjes.
In het jaarlijks onderzoek d.d. 21 april 2016 is een overtreding op het gebied van de afwijking van de
beroepskracht-kind-ratio tijdens de pauzetijden, wanneer er drie beroepskrachten worden ingezet,
geconstateerd.
In het huidige nader onderzoek is geconstateerd dat deze overtreding inmiddels is opgelost door de houder.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de overtreding op de afwijking van de beroepskracht-kind-ratio 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
Beroepskracht-kind-ratio
De beroepskrachten hebben dagelijks de volgende werktijden: de vroege dienst van 7.00 tot 16.30 uur of 8.00
tot 16.30 uur en de late dienst van 9.00 tot 18.00 uur of van 9.30 tot 18.00 uur. Indien op de groep drie
beroepskrachten worden ingezet dan is er tevens een tussendienst van 8.30 tot 17.00 uur. Tijdens het jaarlijks
onderzoek d.d. 21 april 2016 pauzeerden de beroepskrachten ieder om de beurt 30 minuten tussen 13.00 en
14.00 uur. Wanneer drie beroepskrachten worden ingezet, zoals tijdens het jaarlijks inspectiebezoek het geval
was op de babygroep, werd niet aan de voorwaarde voldaan dat er ten minste de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten tijdens de pauze op de groep werkzaam is. Twee van de drie beroepskrachten pauzeerden dan
tegelijkertijd.
De houder heeft door middel van een rooster, een werkinstructie en notulen aangetoond dat de pauzetijden bij de
inzet van drie beroepskrachten zijn aangepast. De beroepskrachten pauzeren achtereenvolgend 30 minuten
tussen 12.30 en 14.00 uur waardoor er altijd tenminste twee beroepskrachten op de groep werkzaam zijn.
Gebruikte bronnen:
- Notulen van een werkoverleg d.d. 28 juni 2016, ontvangen op 22 augustus 2016
- Werkrooster juni 2016, ontvangen op 22 augustus 2016
- E-mailbericht van de leidinggevende met een werkinstructie d.d. 10 juni 2016, ontvangen op 22 augustus 2016
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Inspectie-items
Personeel en groepen
Beroepskracht-kind-ratio
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse opvang

:
:
:
:
:

Kidz & Friends
000009114645

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

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Kidz & Friends
Florijn 45
1102 BA AMSTERDAM ZUIDOOST
34181146
www.kidzandfriends.nl

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mw. L. Lommers

26
Ja

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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:
:
: 09-09-2016
: 09-09-2016
: 09-09-2016
:

6/7

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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