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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 30 juni 2015 is er, 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
Locatie
Buitenschoolse opvang Villa de Amstel is een kindercentrum, dat gevestigd is in het Montessori Kind Centrum de
Amstel (MKC de Amstel). In MKC de Amstel zijn tevens een kinderdagverblijf van SKW, een voorschool van een
andere organisatie en een basisschool gevestigd. Het kindercentrum is sinds mei 2014 geopend. Er is plaats voor
drie basisgroepen, maar momenteel is slechts één basisgroep in exploitatie. Er is een team van vier
beroepskrachten. De buitenschoolse opvang wordt aangestuurd door een locatiemanager, die ook het
kinderdagverblijf aanstuurt.
Voorgeschiedenis
In het jaarlijks onderzoek van 5 maart 2015 is een overtreding geconstateerd met betrekking tot het
pedagogisch beleidsplan. Er is een achterwachtregeling opgesteld, deze is echter niet beschreven in het
pedagogisch beleidsplan. Bureau Kinderopvang (BK) is met betrekking tot deze overtreding een
handhavingstraject gestart, waarbij op 13 mei 2015 een aanwijzing is uitgevaardigd. De voorwaarde zoals
genoemd in de aanwijzing is in dit rapport beoordeeld.

Advies aan college van B&W
De houder heeft de eerder geconstateerde overtredingen hersteld. De toezichthouder adviseert om de
handhaving af te sluiten.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleidsplan
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 5 maart 2015 is een overtreding geconstateerd op het gebied van het
pedagogisch werkplan. Hoewel er in de praktijk een achterwachtregeling is, was deze niet beschreven in het
pedagogisch werkplan. In het huidige onderzoek is beoordeeld of deze overtreding is hersteld.
De locatiemanager heeft op 30 juni 2015 een nieuwe versie van het pedagogisch werkplan opgestuurd aan de
toezichthouder. Hierin is opgenomen dat de beroepskrachten van het kinderdagverblijf dat in hetzelfde pand is
gevestigd fungeren als achterwacht in geval van calamiteiten. Ook is in het werkplan opgenomen wie de
achterwacht is van de locatiemanager. Deze beschrijving is duidelijk, observeerbaar en komt overeen met de
informatie die de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek van 5 maart 2015 gegeven hebben.
Hiermee is aangetoond dat de overtreding is hersteld. De locatiemanager verklaart tot slot dat de wijziging in het
pedagogisch werkplan ter advies is voorgelegd aan de oudercommissie en dat de oudercommissie een positief
advies heeft uitgebracht.
Gebruikte bronnen:
- Jaarlijks onderzoek, d.d. 5 maart 2015
- Aanwijzing, d.d. 13 mei 2015
- E-mail van de vestigingsmanager, d.d. 30 juni 2015
- Pedagogisch werkplan (versie mei 2015), ontvangen op 30 juni 2015
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleidsplan
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven
indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse opvang

:
:
:
:
:

Villa De Amstel
000028934717
http://www.kinderopvang-skw.nl
60
Nee

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

:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 7
1097 ED AMSTERDAM
34215789
www.kinderopvang-skw.nl

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mw. E. van den Heuvel, MSc

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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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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