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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 5 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd nader onderzoek.
Beschouwing
Algemeen
Sinds 1 maart 2011 staat het dagverblijf Mijn Kinderopvang, locatie Buitenkruierstraat 1 te Almere,
geregistreerd in het landelijk register.
De houder vangt in deze huiselijke locatie maximaal 12 kinderen op in de leeftijd van 0-4 jaar. De
houder heeft nog twee BSO's en één dagverblijf in Danswijk.
Inspectiegeschiedenis
Mei 2016: Jaarlijks onderzoek; geen tekortkomingen geconstateerd.
Maart 2017: Jaarlijks onderzoek; Advies tot handhaven op de domeinen, pedagogisch klimaat
(emotionele veiligheid), personeel en groepen (afwijking stamgroep) en veiligheid en gezondheid
(risico inventarisatie).
Juli 2017: Nader onderzoek; Advies to handhaven, de tekortkomingen op personeel en groepen en
veiligheid en gezond zijn niet opgelost.
November 2017: Nader onderzoek; geen activiteiten waargenomen in het kindercentrum. De
gemeente Almere geeft de houder de gelegenheid tot 02-01-2018 aan te tonen, dat op de locatie
opvang wordt geboden.
Januari 2018: Nader onderzoek; vastgesteld dat de kinderdagopvang in exploitatie is.
Augustus 2018: Jaarlijks onderzoek; Advies handhaven. Tekortkomingen geconstateerd op de
domeinen veiligheid en gezondheid en personeel en groepen.
Huidige inspectie
Naar aanleiding van de bij het jaarlijks onderzoek d.d. 21-08-2018 vastgestelde overtredingen
heeft Gemeente Almere de toezichthouder verzocht een 'nader onderzoek' uit te voeren.
Dit nader onderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de overtredingen inmiddels zijn
beëindigd.
Op 28 februari 2019 heeft de toezichthouder van de houder de documenten ontvangen.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is beoordeelt door de toezichthouder en voldoen aan de
eisen.
Op 20 maart 2019 heeft de toezichthouder heeft de toezichthouder de VOG-verificatie uitgevoerd.
De tekortkoming op het domein personeel en groepen zijn hersteld.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen
Vorig jaarlijks onderzoek
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 augustus 2018 constateerde de toezichthouder de volgende
overtreding:
De houder dient geregistreerd en gekoppeld te staan in het Personen Register Kinderopvang
(PRK). Dat is niet het geval.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Tijdens het nader onderzoek controleert de toezichthouder op 20-03-2019 de VOG-verificatie.
Houder
De houder is geregistreerd en gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang.
Conclusie
Er wordt aan de gestelde eis voldaan.
Gebruikte bronnen:
Personen Register Kinderopvang (Gecheckt op 20 maart 2019)
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Veiligheid en gezondheid
Vorig jaarlijks onderzoek
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 21 augustus 2018 constateerde de toezichthouder de volgende
overtreding:
Het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid bevat onvoldoende een concrete beschrijving van:
het plan van aanpak met maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden
genomen om het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien
deze risico’s zich verwezenlijken;
de maatregelen, die gericht zijn op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag;
de wijze waarop de dagopvang zodanig is georganiseerd dat een beroepskracht, beroepskracht
in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of
gehoord kan worden door een andere volwassene.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Veiligheids- en Gezongheidsbeleid
De houder heeft op 28-02-2019 per e-mail de aangepaste documenten opgestuurd.
Tijdens het nader onderzoek controleert de toezichthouder het aangepaste veiligheid- en
gezondheidsbeleid.
Plan van aanpak
De houder beschrijft in het veiligheid- en gezondheidsbeleid een plan van aanpak waarin in
concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk
worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid,
gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien
deze risico’s zich verwezenlijken.
Vierogenprincipe
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op
grensoverschrijdend gedrag, de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert dat een
beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten
terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Conclusie
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan.
Gebruikte bronnen:
Beleid veiligheid- en gezondheid (Versie februari 2019)
Pedagogisch beleidsplan (Versie februari 2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang)

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Mijn Kinderopvang
http://www.mijn-kinderopvang.nl
000022399402
12
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:

Souad Kasmi
www.mijn-kinderopvang.nl
32161875
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Flevoland
Postbus 1120
8200BC LELYSTAD
088-0029910
M. Kampman

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Almere
: Postbus 200
: 1300AE ALMERE

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

21-02-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
03-04-2019
03-04-2019
03-04-2019

:
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