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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 20 maart 2018 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van een
handhavingsprocedure die is gestart door de gemeente, een nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat
uit 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 kinderopvangorganisatie 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 het integraal kindcentrum mee
samenwerken. 

Handhavingsgeschiedenis 
In het jaarlijks onderzoek van 15 november 2016 is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de
vereiste beroepskracht-kindratio. In een nader onderzoek d.d. 7 februari 2017 is beoordeeld dat deze overtreding
is opgelost en dat er maatregelen zijn genomen om de overtreding opgelost te houden. Tijdens het jaarlijks
onderzoek van 18 september 2017 blijkt echter dat het beleid toch tot overtredingen leidt en is er wederom een
overtreding met betrekking tot de vereiste beroepskracht-kindratio geconstateerd. De gemeente is wederom een
handhavingstraject gestart en heeft op 22 november 2017 opnieuw een voornemen last onder dwangssom
afgegeven. De voorwaarde zoals hierin genoemd zijn in het huidige onderzoek beoordeeld. 

Huidige onderzoek 
Uit het huidige onderzoek blijkt dat aan de beroepskracht-kindratio wordt voldaan.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot 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

Aantal beroepskrachten
In de zienswijze d.d. 5 december 2017 als reactie op de last onder dwangsom schrijft de houder dat de
overtreding is opgeheven en dat dit ter voorkoming van een herhaling de constante aandacht heeft van de
houder. De houder verklaart dat er onvoldoende beroepskrachten werden ingezet wegens openstaande vacatures
die inmiddels zijn ingevuld. Tevens maakt KinderRijk vanaf 2016 gebruik van een 'mobi-team': een team met
vaste invallers die KinderRijk-breed kunnen worden ingezet. In de zienswijze schrijft de houder dat het 'mobi-
team' wordt geëvalueerd en wordt uitgebreid. Daarnaast is de samenwerking tussen de verschillende afdelingen
(planning, kwaliteit en HR) versterkt op het gebied van incidentele uitval op vestigingen. De houder verklaart
hiermee dat er in principe altijd wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 

Huidige onderzoek 
In het huidige onderzoek is enkel de voorwaarde zoals genoemd in het voornemen last onder dwangssom
beoordeeld. Dit betreft de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio). Het afwijken van de beroepskracht-kindratio
alsmede de beschrijving in het pedagogisch beleidsplan is in dit onderzoek niet beoordeeld. Dit zal worden
beoordeeld in het eerstvolgende jaarlijks onderzoek van de locatie. 

Uit de presentielijsten van de kinderen, de roosters van de ingezette beroepskrachten van 19 februari tot en met
16 maart 2018 alsmede het contact met de locatiemanager, blijkt dat er in deze periode voldoende
beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal aanwezige kinderen dat is opgevangen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek d.d. 18 september 2017 
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek d.d. 14 november 2016 
- Inspectierapport nader onderzoek d.d. 7 februari 2017 
- Voornemen last onder dwangsom va 22 november 2017 
- Zienswijze voornemen last onder dwangssom 5 december 2017 
- Presentielijsten van de kinderen van 19 februari tot en met 16 maart 2018, ontvangen op 20 maart 2018 
- Roosters van de ingezette beroepskrachten van 19 februari tot en met 16 maart 2018, ontvangen op 20 maart
2018 
- E-mailberichten locatiemanager Mio Mondo, ontvangen op 29 maart 2018
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Inspectie-items

Personeel en groepen
 Aantal beroepskrachten

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b bij het besluit
en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl 
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van de
basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, met dien verstande
dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet. 
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen, op
vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van het aantal minimaal in te zetten
beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met
inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder
geval niet daarvan wordt afgeweken. 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende
inzet niet per week verschilt.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kindcentrum Mio Mondo buitenschoolse opvang
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 : 20-03-2018
Opstellen concept inspectierapport :
Zienswijze houder :
Vaststellen inspectierapport : 03-04-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 03-04-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 03-04-2018

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, artikel 1.63, lid 3 wordt de houder bij een nader onderzoek niet in de
gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.
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