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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. He t betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Bij dit onderzoek beoordeelt de toezichthouder opnieuw de eisen die tijdens het vorige onderzoek
niet voldeden.

Beschouwing
Huidig onderzoek
Op 4 juni 2020 heeft de toezichthouder een bezoek gebracht aan de lo catie naar aanleiding van
een nader onderzoek.
De tekortkomingen betrof op het beleid pedagogisch beleidsmedewerker en het domein veiligheid
en gezondheid.
De houder heeft de aangepaste beleidsstukken op 17 april 2020 toegezonden.
De beleidsstukken zijn aangepast en beoordeelt door de toezichthouder, deze voldoen aan de
eisen.
Tijdens de observatie op locatie werd er conform beleid gehandeld.
Algemeen
Kindercentrum KidsVille is sinds april 2015 een kleinschalig kinderopvang organisatie in Almere.
Het kinderdagverblijf (KDV) is sinds 1 januari 2020 met 9 kindplaatsen geregistreerd in het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
Inspectiegeschiedenis

03-12-2019: Onderzoek voor registratie. De toezichthouder constateert een aantal
tekortkomingen/aandachtspunten op het gebied van (het beleid) veiligheid en gezondheid.
Desondanks is het advies: opnemen in het landelijk register.

13-01-2020: Jaarlijks onderzoek. Advies handhaven, tekortkomingen op het domein personeel
en groepen en Veiligheid en gezondheid.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen
Op 13 januari 2020 constateerde de toezichthouder tijdens een jaarlijks onderzoek dat:

Er geen concrete beschrijving was van de wijze waarop het verplichte min imaal aantal uren
waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende
kindercentra schriftelijk is vastgelegd zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en
ouders.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Op 17 april 2020 heeft de toezichthouder het document ontvangen met het coachings-beleid.
In het beleid staat duidelijk en concreet beschreven wat de taken van de beleidsmedewerker zijn.
De uren verdeling staat ook concreet beschreven in het beleid.
Op 4 juni 2020 is de toezichthouder op de locatie geweest en heeft met de aanwezige
beroepskracht gesproken.
De beroepskracht gaf aan dat het coachings -traject was gestart en dat zij al haar eerste gesprek
had gehad.
Dit sluit aan bij wat er beschreven staat in het beleid.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde eis.

Gebruikte bronnen



Interview (Aanwezige beroepskracht)
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker(s) (Versie januari 2020)

Veiligheid en gezondheid
Op 13 januari 2020 constateerde de toezichthouder tijdens een jaarlijks onderzoek dat:

Er in de dagopvang niet conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid werd gehandeld.

In het plan van aanpak behorende bij het veiligheids-en gezondheidsbeleid niet een actuele
tijdsplanning en lopende actiepunten op de nieuwe locatie waren opgenomen en een concrete
beschrijving van de handelwijze indien de risico's zich verwezenlijken;

De kennis en het gebruik van de meldcode kindermishandeling onvoldoende werd bevorderd.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Op 4 juni 2020 heeft de toezichthouder een bezoek gebracht aan de locatie en heeft er een
gesprek plaatsgevonden met de aanwezige beroepskracht.
De houder van een kindercentrum heeft voor dit kinderdagverblijf 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.
De beroepskracht kon vertellen wat er in het veiligheids - en gezondheidsbeleid staat beschreven en
handelde daar ook naar.
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De toezichthouder heeft het beleid op de locatie ingezien. Dus was aangevuld met een plan van
aanpak.
Het was zichtbaar dat het een levend document is dat was aangevuld met acties van de laatste tijd
en acties die al hebben plaats gevonden.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste eisen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De aanwezige beroepskracht gaf aan dat ze de laatste periode veel aandacht hadden besteed aan
de Meldcode. Dit was ook terug te zien in de notulen van de vergaderingen en overleggen die in
voorafgaande maanden hebben plaatsgevonden.
De beroepskracht wist veel te vertellen over de stappen en het signaleren.
Stappenplan en signalenkaart hangen in de kast zodat het zichtbaar is voor alle beroepskrachten
en snel even te pakken is om in te kijken.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste eis.

Gebruikte bronnen





Interview (Aanwezige beroepskracht)
Beleid veiligheid- en gezondheid (versie 18-02-2020)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (toegezonden op 17-04-2020)
Notulen teamoverleg
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De h ouder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 co nform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kindercentrum Kidsville
http://www.kidsville.info
9
Nee

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: S.A.F. Groevenstein
: 62510606
: Ja

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
M. Kampman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Almere
: Postbus 200
: 1300AE ALMERE

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

04-06-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
23-06-2020
23-06-2020
23-06-2020

:
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