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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
KDV Mijn Kinderopvang is gevestigd in de Salsastraat 127 in de Danswijk. Naast de begane grond,
waar de baby's, dreumesen en peuters worden opgevangen is er boven een kleine ruimte, die
gebruikt wordt voor een BSO groep van 4 tot 7 - jarigen.
Sinds 2019 biedt deze locatie geen peuteropvang met Voorschoolse Educatie meer aan.
De houder heeft verder nog een KDV locatie in Almere Buiten en BSO locatie op de Salsastraat
130.
Inspectiegeschiedenis
Augustus 2016: Jaarlijks onderzoek; Advies handhaven, tekortkomingen op de domeinen, vroeg en
voorschoolse educatie, veiligheid en gezondheid en ouderrecht.
December 2016: Nader onderzoek; Tekortkomingen op de domeinen veiligheid en gezondheid en
ouderrecht.
Januari 2017: Nader onderzoek; Tekortkomingen hersteld.
April 2017: Jaarlijks onderzoek; Advies handhaven, tekortkomingen op de domeinen VVE en
veiligheid en gezondheid.
Juli 2017: Nader onderzoek: Tekortkomingen hersteld.
Oktober 2018: Jaarlijks onderzoek; Tekortkomingen op de domeinen Pedagogisch klimaat en
personeel en groepen.
Huidige inspectie
Naar aanleiding van de bij het jaarlijks onderzoek d.d. 08-10-2018 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 pedagogisch beleidsplan is beoordeelt door de toezichthouder en voldoen aan de eisen.
De houder biedt sinds januari 2019 geen peuteropvang met Voorschoolse Educatie meer aan.
De overtreding op de items van voorschoolse educatie komen daardoor te vervallen.
Op 20 maart 2019 heeft de toezichthouder een bezoek gebracht aan de locatie en 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.
Deze locatie biedt geen Voorschoolse Educatie meer aan, dit dient aangepast te worden in het LRK.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat
Vorig jaarlijks onderzoek
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 8 oktober 2018 constateerde de toezichthouder de volgende
overtreding:
Het pedagogisch beleidsplan bevat onvoldoende een concrete beschrijving van:
de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het
aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt
afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kind-ratio. De afwijkende inzet van het
minimum aantal beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kind-ratio vereist is, kan
op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt;
de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
Voorschoolse educatie
Er is een opleidingsplan vastgesteld, maar deze voldoet niet aan de gestelde eisen.
De houder dient op concrete en toetsbare wijze uitvoering te geven aan, evalueert het plan
jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.

Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleid
De houder heeft op 28-02-2019 per e-mail de aangepaste documenten opgestuurd.
Tijdens het nader onderzoek controleert de toezichthouder het aangepaste pedagogisch
beleidsplan.
3-uurs regeling
De houder heeft in het beleid de tijden waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan
vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet
daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio beschreven.
Begeleiden van beroepskrachten in opleiding en de begeleiding
De houder heeft in het beleid beschreven wat de taken van de verschillende stagiaires zijn en hoe
zij begeleid worden door de organisatie. Van beide partijen worden de verwachtingen beschreven.
Conclusie
Aan de eisen wordt voldaan.
Voorschoolse educatie
De toezichthouder heeft op 20 maart 2019 een bezoek gebracht aan de locatie. Daar concludeerde
de toezichthouder dat er geen peuteropvang meer plaats vindt op deze locatie. De beroepskrachten
bevestigde dit.
Sinds januari 2019 wordt er op deze locatie geen voorschoolse educatie meer aangeboden.
In het landelijk register dient dit aangepast te worden.
Gebruikte bronnen:
Interview (Aanwezige beroepskrachten)
Pedagogisch beleidsplan (Versie februari 2019)
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Personeel en groepen
Vorig jaarlijks onderzoek
Tijdens het jaarlijks onderzoek op 8 oktober 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
Niet alle personen werkzaam bij de organisatie staan ingeschreven en/of gekoppeld aan de
organisatie in het Personenregister kinderopvang.
De beroepskracht-kind-ratio op de VVE peutergroep werd overschreden, door het
samenvoegen van deze groep met één kind boven de vier jaar.
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.
Beroepskrachten
De toezichthouder heeft een steekproef gedaan in het PRK op de aanwezige beroepskrachten. De
beroepskrachten staan alle drie geregistreerd en gekoppeld aan de organisatie.
Conclusie
Er wordt aan de gestelde eis voldaan.
Aantal beroepskrachten
Tijdens het inspectiebezoek op 20 maart 2019 waren er 14 kinderen aanwezig en 3
beroepskrachten.
Leeftijd
kinderen
0-1
1-2
2-3
3-4

Aanwezige
kinderen
3
2
7
2

Aanwezige
beroepskrachten
3

Verplicht aanwezige
beroepskrachten
3

De toezichthouder heeft voor het berekenen van de BKR de tool van 1ratio.nl gebruikt.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:
Interview (Aanwezige beroepskrachten)
Observatie(s) (woensdagochtend 10u)
Personen Register Kinderopvang (Gecheckt op 20 maart 2019)
Presentielijsten (woensdag 20 maart 2019)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang)

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)

Aantal beroepskrachten
De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2 en 3 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
000022399399
32
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

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

:
:
:
:
:
:

20-02-2019
Niet van toepassing
Niet van toepassing
03-04-2019
03-04-2019
03-04-2019

:
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