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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 12 februari 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 Amsterdam, een nader onderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek bestaat uit een onaangekondigd onderzoek op locatie en een documentonderzoek.
De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder ontvangen op 13 februari 2018.
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer (SKW) is een organisatie met één directeur-bestuurder. De organisatie
bestaat uit zes vestigingen: twee kinderdagverblijven (de Toverlantaarn en de Amstel) en vier buitenschoolseopvanglocaties (Villa Bons, Villa Newton, Villa WSV en Villa de Amstel).
Buitenschoolse opvang Villa WSV is een locatie met twee basisgroepen die gehuisvest is in een dependance van
basisschool De WSV. In beide basisgroepen worden kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar oud opgevangen;
groep WSV1 biedt plaats aan maximaal negentien kinderen en groep WSV2 aan maximaal zeventien kinderen.
Tijdens het jaarlijks onderzoek d.d. 31 augustus 2017 heeft de toezichthouder een overtreding geconstateerd
met betrekking tot de beroepskracht-kind-ratio. In één van de basisgroepen werden op de dag van het
inspectiebezoek onvoldoende beroepskrachten ingezet. De gemeente Amsterdam heeft als gevolg van deze
overtreding op 30 november 2017 een last onder dwangsom opgelegd. De toezichthouder heeft naar aanleiding
van deze last onder dwangsom in het huidige nader onderzoek onderzocht of de overtreding is opgeheven.

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
De buitenschoolse opvang heeft twee basisgroepen:
- Groep WV1 voor maximaal 19 kinderen van 4 tot en met 13 jaar
- Groep WV2 voor maximaal 17 kinderen van 4 tot en met 13 jaar.
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
basisgroepen is beoordeeld over de periode van 1 januari 2018 tot en met de dag van het inspectiebezoek: 12
februari 2018. Op basis van een steekproef uit de presentielijsten en de bijbehorende roosters van de inzet van
het personeel, blijkt dat er in deze periode voldoende beroepskrachten zijn ingezet voor het aantal aanwezige
kinderen en dat tevens is voldaan aan de regelgeving omtrent de afwijking van de beroepskracht-kind-ratio. Op
basis van de registratie van de breng- en haaltijden blijkt dat er op schooldagen niet wordt afgeweken van de
beroepskracht-kind-ratio. Op schoolvrije dagen wordt er niet langer afgeweken dan 3 uur. Op de momenten dat
er wordt afgeweken van de beroepskracht-kind-ratio, wordt ten minste de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten ingezet.
Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek
- Overzicht inzet beroepskrachten over de periode 1 januari tot en met 12 februari 2018, ontvangen op 13
februari 2018
- Presentielijsten per groep over de periode 1 januari tot en met 12 februari 2018, ontvangen op 13 februari
2018
- Telefonisch contact met de locatiemanager, d.d. 19 februari 2018
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 31 augustus 2017
- Inspectieonderzoek
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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
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Villa WSV
000028519558
http://www.kinderopvang-skw.nl
35
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
Mevr. J. Schalkwijk, 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.
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.
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