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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 20 juli 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, een nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat
uit een controle in het Personenregister Kinderopvang.

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
De organisatie
Communitykids is een vennootschap onder firma en wordt geleid door twee eigenaren (hierna: directie). De
directie beheert één buitenschoolse opvang. Deze is gevestigd in Brede School 't Koggeschip in Amsterdam
Nieuw-West. De directie werkt intensief samen met de basisschool. 

De buitenschoolse opvang bestaat uit drie basisgroepen. In iedere groep kunnen maximaal twintig kinderen
worden opgevangen. Er worden enkel kinderen van basisschool 't Koggeschip opgevangen. Het team bestaat uit
vier vaste beroepskrachten, een stagiair en twee betrokken directieleden die ook wekelijks werkzaam zijn op de
groepen. De directieleden zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en sturen gezamenlijk het team op de
locatie aan. 

Aanleiding onderzoek
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 19 april 2018 is een overtreding met betrekking tot het inschrijven
van personeel in het Personenregister Kinderopvang geconstateerd. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente
Amsterdam op 21 juni 2018 een aanwijzing gegeven.

In het huidige nader onderzoek is beoordeeld of wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in de
aanwijzing.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot het inschrijven van personeel in het Personenregister Kinderopvang en koppeling aan de
houder 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

Ten tijde van het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 19 april 2018 blijkt dat de stagiair die stage loopt in het
kindercentrum, niet was ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (hierna: PRK) en dus ook niet
gekoppeld aan de houder. Een van de directieleden verklaart tijdens het inspectiebezoek en in de zienswijze op
het jaarlijks inspectierapport niet op de hoogte te zijn van de noodzaak om stagiairs en medewerkers in te
schrijven en te koppelen in het PRK.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het huidige onderzoek blijkt dat de personen die werken bij het kindercentrum in het PRK staan ingeschreven en
zijn gekoppeld aan de houder. Dit geldt ook voor de stagiair die stage loopt in het kindercentrum. Een van de
directieleden beamen dat al het personeel staat ingeschreven en is gekoppeld. De organisatie is nu op de hoogte
van deze voorwaarden en de directie laat weten dat zij in het vervolg al het personeel en de stagiairs voorafgaand
aan de werkzaamheden zullen inschrijven in het PRK en koppelen aan de houder.

Hiermee wordt aan de voorwaarden voldaan.

Gebruikte bronnen:
- Jaarlijks inspectierapport d.d. 19 april 2018
- Aanwijzing d.d. 21 juni 2018
- Gesprek met de directie d.d. 20 juli 2018
- Personenregisterkinderopvang.duo.nl, geraadpleegd op 20 juli 2018
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Personeel en groepen
 Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een uitzendorganisatie tijdens
opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een onderneming waarmee de houder een
kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden opgevangen; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren
werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die
worden opgevangen; 
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun hoofdverblijf
hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen zijn op het
kindercentrum, gevestigd op een woonadres. 

Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e ingeschreven
in het personenregister kinderopvang.
De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het burgerservicenummer, met de in
artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief hemzelf.
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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Communitykids
KvK-vestigingsnummer : 000022037446
Website : http://www.communitykids.nl
Aantal kindplaatsen : 60
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : Communitykids
Adres houder : Brederodelaan 5A
Postcde en plaats : 2061 KG  Bloemendaal
KvK-nummer : 52070638
Website :

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. S.M.A. Thio

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 20-07-2018
Opstellen concept inspectierapport :
Zienswijze houder :
Vaststellen inspectierapport : 24-07-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 30-07-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 30-07-2018

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, artikel 1.63, lid 3 wordt de houder bij een nader onderzoek niet in de
gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.
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