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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op woensdagochtend 26 april 2017 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen en naar aanleiding van een handhavingsprocedure die is gestart door de
gemeente, een nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek en een
onaangekondigd onderzoek op locatie.
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Organisatie
Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer (SKW) is een stichting met één directeur-bestuurder. SKW is een
organisatie met zeven vestigingen: twee kinderdagverblijven (De Toverlantaarn en De Amstel) en vier
buitenschoolse-opvanglocaties (Villa Bons, Villa Newton, Villa WSV en Villa De Amstel).
De locatie
De locatie van het kinderdagverblijf heeft drie groepsruimtes. Per juni 2016 is de leeftijd van de kinderen die in de
groepen worden opgevangen gewijzigd. De Rupsjes is een babygroep geworden met negen kinderen van 0 tot 2
jaar en de Vlinders is nu een peutergroep met kinderen van 2 tot 4 jaar. De Lieveheersbeestjes is een verticale
groep gebleven, in deze groep worden twaalf kinderen van 0 tot 4 jaar opgevangen.
Bij het jaarlijks onderzoek op 17 november 2016 heeft de toezichthouder geconstateerd dat er in de
groepsruimte van de Vlinders meer kinderen opgevangen worden dan de oppervlakte van de groepsruimte
toelaat. Hier heeft Bureau Handhaving Kinderopvang een aanwijzing op gegeven. Hierin is gesteld dat de
overtreding beëindigt moet zijn en beëindigt moet blijven.
De houder heeft Bureau Handhaving Kinderopvang middels een e-mail en ondersteunende documenten
geïnformeerd over de maatregelen die hiertoe genomen zijn.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de oppervlakte van de peutergroep Vlinders heeft de toezichthouder geen overtreding
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
Accommodatie en inrichting
Binnenspeelruimte
Ten tijde van het jaarlijks inspectiebezoek d.d. 17 november 2017 is geconstateerd dat de groepsruimte van
peutergroep de Vlinders onvoldoende oppervlakte heeft om 15 kinderen op te vangen. Direct na het jaarlijkse
inspectiebezoek heeft de houder het plaatsingsbeleid aangepast naar 14 kindplaatsen op de peutergroep. De
oppervlakte van de peutergroep is 50,3 m². Dit is voldoende voor de opvang van 14 kinderen.
Omdat de houder graag 15 kinderen op wil vangen in de peutergroep Vlinders heeft de houder aan de
oudercommissie een adviesaanvraag voorgelegd waarbij advies gevraagd is over het betrekken van een deel van
de gang bij de groepsruimte waardoor er meer speeloppervlak voor de peuters beschikbaar is. Het betreft een
deel van de gang waar ook een keuken aanwezig is. Op de plattegrond staat dat deze algemene keuken
verblijfsruimte is met een oppervlak van 14,8 m². De ruimte grenst direct aan de groepsruimte van de Vlinders.
De ruimte is ingericht met een lage tafel, een kast met knutselmateriaal en een kast met verschillende spelletjes
en werkjes, waaronder bouwmateriaal en Montessori-materiaal. Er zijn kleedjes die de kinderen op de grond
kunnen leggen zodat zij op de grond een werkje kunnen doen. Op de basisschool werken kinderen op dezelfde
manier zelfstandig op de gang. Op deze manier is het werken op de gang voor de peuters een goede
voorbereiding op de basisschool.
In het pedagogisch werkplan staat: ‘In de gang is er een hoekje ingericht voor de peuters om zelfstandig, of
onder begeleiding van een pedagogisch medewerker, een werkje te doen. De kast is ingericht met werkjes en
materialen die de peuter zelfstandig kan pakken en die de peuter uitnodigen tot experimenteren en onderzoeken.
De kinderen kunnen de hele dag gebruik maken van dit hoekje in de gang en zijn tijdens eetmomenten in hun
eigen groepsruimte.’
Tijdens het inspectiebezoek ten behoeve van dit nader onderzoek werken twee kinderen samen op de gang aan
het rijgen van kettingen.
De houder heeft ook veiligheidsregels opgesteld voor het spelen van de kinderen op de gang en deze zijn met de
beroepskrachten besproken bij een werkbespreking.
De beroepskrachten en de kinderen zijn zichtbaar op de hoogte van de wijze waarop de gang bij de groepsruimte
wordt betrokken.
De oplossing die de houder heeft geïmplementeerd is passend en staat eveneens in het pedagogisch werkplan
beschreven.
De maatregels voldoen om zorg te dragen voor genoeg oppervalk voor de 15 kinderen die de houder in de groep
de Vinders wil opvangen.
Gebruikte bronnen:
- Aanwijzing van 17 februari 2017
- Pedagogisch Werkplan Kinderdagverblijf de Amstel Kinderopvang SKW versie maart 2017, ontvangen op 30 mei
2017
- Plattegrond d.d. 1 februari 2013, ontvangen op 1 juni 2017
- Adviesaanvraag uitbreiding vierkante meters Vlindertjes van 31 januari 2017, ontvangen op 30 mei 2017
- Advies aanvraag aanpassing pedagogisch werkplan van 31 maart 2017, ontvangen op 30 mei 2017
- Notulen van de oudercommissie van 12 december 2016 en 27 februari 2017, ontvangen op 30 mei 2017
- Notulen werkbespreking Vlindertjes van 16 februari 2017, ontvangen op 30 mei 2017
- Veiligheidsregels kdv de Amstel versie februari 2017, ontvangen op 30 mei 2017
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Inspectie-items
Accommodatie en inrichting
Binnenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, waaronder mede
begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de groepsruimte.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf De Amstel
000028934709
http://www.kinderopvang-skw.nl
36
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. A. Bouman

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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