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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 07 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 onderzoek op locatie en een
documentenonderzoek. 

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

Beschouwing
De locatie 
Kindercentrum Mio Mondo buitenschoolse opvang is onderdeel van KinderRijk, een kinderopvang organisatie die
kinderopvang aanbiedt in Amsterdam en Amstelveen. De buitenschoolse opvang bestaat uit vijf groepen en is
gevestigd in de eerste Amstelveense Montessorischool, waar zij in het kader van de Brede school mee
samenwerken. 

In het jaarlijks onderzoek van 15 november 2016 is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de
beroepskracht-kind-ratio. Afdeling kwaliteit van KinderRijk liet weten dat deze overtreding is ontstaan ten gevolge
van een vacature die openstaat, een langdurig zieke en incidentele ziekmeldingen. Ten tijde van het jaarlijks
onderzoek blijkt dat er onvoldoende inval/uitzendkrachten beschikbaar waren om dergelijke gaten in het
personeelsrooster op te vullen. 

In dit nader onderzoek is beoordeeld of de overtreding inmiddels is opgeheven. 

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de beroepskracht-kind-ratio heeft de toezichthouder geen overtredingen geconstateerd.
Tevens is uit het onderzoek gebleken dat de houder zodanige maatregelen heeft genomen dat de eerder
geconstateerde overtreding redelijkerwijs hersteld blijft. De toezichthouder adviseert om deze reden de
handhaving niet te vervolgen. 
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen

Beroepskracht-kind-ratio
Tijdens het jaarlijks onderzoek, d.d. 15 november 2016, is geconstateerd dat er in de onderzochte periode op
meerdere dagen, onvoldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen. Afdeling
kwaliteit van KinderRijk liet in een email aan de toezichthouder weten dat de afwijking van de beroepskracht-kind-
ratio het gevolg was van ziekmeldingen, een langdurig zieke en een vacature op groep Oud 1. 

Tijdens het nader onderzoek worden er op de dag van het inspectiebezoek voldoende beroepskrachten ingezet
voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. In de groep Koala's worden negentien kinderen opgevangen
door twee beroepskrachten, in de groep Panda's worden negentien kinderen opgevangen door twee
beroepskrachten, in de groep Oud 1 worden achttien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten, in de
groep oud 2 zestien kinderen opgevangen door twee beroepskrachten en in de groep Oud 1a worden acht
kinderen opgevangen door één beroepskracht. 

De leidinggevende verklaart dat de vacature op groep Oud 1, inmiddels is ingevuld en dat de nieuwe
beroepskracht vanaf maart 2017 werkzaam zal zijn op deze groep. Tot die tijd wordt er één vaste oproepkracht
ingezet op groep Oud 1. 

Op basis van de presentielijsten van de kinderen van 16 januari tot en met 7 februari 2017 en de bijbehorende
werkroosters van het personeel, constateert de toezichthouder dat er in deze periode ook voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal op te vangen kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten/ leidinggevende op locatie (d.d. 7 februari 2017) 
- Overzicht inzet beroepskrachten 16 januari tot en met 7 februari 2017 (ontvangen op 13 februari 2017) 
- Presentielijsten 16 januari tot en met 7 februari 2017 (ontvangen op 13 februari 2017)
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Inspectie-items

Personeel en groepen
 Beroepskracht-kind-ratio

A. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar. 
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar. 
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de
rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
OF 
B. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste: 
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kindcentrum Mio Mondo
KvK-vestigingsnummer : 000019291485
Website :
Aantal kindplaatsen : 90
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : KinderRijk B.V.
Adres houder : Postbus 2027
Postcde en plaats : 1180 EA  Amstelveen
KvK-nummer : 34321110
Website : www.kinderrijk.nl

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. P. Neefjes, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amstelveen
Postadres : Laan Nieuwer-Amstel 1
Postcode en plaats : 1182 JR  AMSTELVEEN

Planning

Datum inspectiebezoek : 07-02-2017
Opstellen concept inspectierapport :
Zienswijze houder :
Vaststellen inspectierapport : 14-02-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 15-02-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 15-02-2017

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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