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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 16 december 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 gecombineerd met een onderzoek op de
locatie.

Beschouwing
Organisatie 
Kinderdagverblijf Molukkertjes is onderdeel van Tibetaantjes Ltd (buitenlandse vennootschap: Private Limited
company (Verenigd Koninkrijk)). Naast kinderdagverblijf Molukkertjes heeft de directeur een buitenschoolse
opvang die gevestigd is op hetzelfde adres als het kinderdagverblijf. De houder houdt zich bezig met de financiële
aspecten van het kinderdagverblijf. De dagelijkse leiding van zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse
opvang is in handen van de gevolmachtigde van de directeur: zij is een familielid van de directeur en kan tevens
ingezet worden als beroepskracht. Een ander familielid van de directeur werkt ook als beroepskracht bij de
Molukkertjes. 

Locatie 
Kinderdagverblijf de Molukkertjes bestaat uit één stamgroep waarin maximaal twaalf kinderen in de leeftijd van 0
tot 4 jaar oud kunnen worden opgevangen. Tijdens het jaarlijks onderzoek van 11 juli 2016 zijn overtredingen
geconstateerd met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan, veiligheid en gezondheid en het ouderrecht. Naar
aanleiding van het handhavingsbesluit is een nader onderzoek uitgevoerd, waarin is onderzocht of de eerder
geconstateerde overtredingen inmiddels zijn hersteld.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot het ouderrecht heeft de toezichthouder een overtreding geconstateerd. De toezichthouder
adviseert om op deze voorwaarde de handhaving te vervolgen. 
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleidsplan
In het pedagogisch beleidsplan is beschreven dat de beroepskrachten eventuele bijzonderheden in de ontwikkeling
van kinderen of andere problemen signaleren door middel van dagelijkse observaties en observaties aan de hand
van een instrument. De bevindingen worden besproken met de leidinggevende en met de ouders van de
betreffende kinderen. Vervolgens wordt er een verslag opgesteld waarin eventuele specifieke begeleiding voor het
kind is beschreven. Indien wenselijk wordt er, in overleg met de ouders en de leidinggevende begeleiding
ingeschakeld van externe hulpverleningsorganisaties. De beroepskrachten worden door de leidinggevende
ondersteund bij het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan kdv Molukkertjes (versie augustus 2016)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 11 juli 2016 is gebleken dat het risico dat kinderen zich kunnen stoten
aan de kast met lades in de slaapkamer, of dat kinderen beklemd raken als deze kast omvalt, niet is
geïnventariseerd in de risico-inventarisatie veiligheid. 
Tijdens het huidig nader onderzoek blijkt dat de betreffende kast inmiddels uit de slaapkamer is verwijderd,
waardoor het bovengenoemde risico is weggenomen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprek met de leidinggevende
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Ouderrecht

Informatie
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 11 juli 2016 is gebleken dat in het pedagogisch beleidsplan, het
informatieboekje en de website van de houder onjuiste informatie was opgenomen met betrekking tot de interne
klachtenprocedure van de organisatie en de mogelijkheid om via een externe organisatie een klacht over het
kinderdagverblijf in te dienen. 
Tijdens het huidige onderzoek blijkt dat de informatie over de klachtenprocedure inmiddels is aangepast. In het
informatieboekje is opgenomen dat ouders een eventuele klacht kunnen bespreken met de leidinggevende.
Ouders worden verwezen naar de interne klachtenprocedure voor meer informatie hierover. Hieruit volgt dat de
eerder geconstateerde overtreding inmiddels is hersteld.

Klachten en geschillen 2016
In het jaarlijks inspectieonderzoek van 11 juli 2016 is gebleken dat de interne klachtenregeling van de houder niet
aan de voorwaarden voldoet. De toezichthouder heeft in het kader van dit nader onderzoek een aangepaste
klachtenregeling ontvangen. Hierin is beschreven dat de regeling (ook) geldt voor de afhandeling van klachten
over de overeenkomst tussen de houder en de ouder. De aangepaste klachtenregeling voldoet echter niet aan alle
voorwaarden. In de klachtenregeling is bijvoorbeeld niet opgenomen dat een klacht uiterlijk binnen zes weken na
indiening bij de houder wordt afgehandeld. Ook is er niet in de regeling opgenomen dat de houder de ouder een
schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt of dat er in het oordeel een concrete termijn
wordt gesteld waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

De houder is vanaf 22 augustus 2016 aangesloten bij de geschillencommissie.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is hersteld:

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleidsplan kdv Molukkertjes (versie augustus 2016) 
- Informatieboekje kdv Molukkertjes (geen versienummer) 
- Website: www.molukkertjes.com (geraadpleegd op 9 december 2016) 
- Klachtenprocedure voor klanten, versie oktober 2014 (toegezonden aan Bureau Kinderopvang op 10 oktober
2016) 
- Brief betreft de registratieovereenkomst voor de geschillencommissie (d.d. 22 augustus 2016) 
- Aanwijzing wegens overtredingen Wet kinderopvang kinderdagverblijf Molukkertjes, d.d. 27 september 2016

De regeling voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.)
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat
 

Veiligheid en gezondheid
 

Ouderrecht
 

 

Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of andere problemen signaleren en ouders
doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden.
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop beroepskrachten in
de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij
ondersteund worden.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen,
verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.

Informatie

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de aandacht van de
ouders.
De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op passende wijze
onder de aandacht van de ouders.

Klachten en geschillen 2016

De houder treft een regeling, die schriftelijk wordt vastgelegd, voor de afhandeling van klachten over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
De regeling voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie voor het behandelen van: 
a) geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder; 
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijk adviesrecht.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Molukkertjes
KvK-vestigingsnummer : 000021728542
Website :
Aantal kindplaatsen : 38
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Tibetaantjes
Adres houder : Molukkenstraat 74
Postcde en plaats : 1094 BR  Amsterdam
KvK-nummer : 34237342
Website :

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. L. Botland, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 16-12-2016
Opstellen concept inspectierapport :
Zienswijze houder :
Vaststellen inspectierapport : 16-01-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 16-01-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 16-01-2017

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.

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