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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 25 februari 2020 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 in combinatie met een
documentenonderzoek.
Tegelijkertijd met het nader inspectieonderzoek is ook een ander nader inspectieonderzoek uitgevoerd. De
resultaten zijn opgenomen in een apart inspectierapport.
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Organisatie en locatie
Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam beheert 2 vestigingen: Hygieaplein 47 en Vrije Peuterklas Fred
Roeskestraat. De Stichting biedt peuteronderwijs aan op basis van een antroposofische grondslag. Er is een
bestuur van 5 actieve leden. De aansturing van de medewerkers wordt door de voorzitter gedaan. Zij is
tevens pedagogisch beleidsmedewerker/coach binnen de organisatie.
Locatie Hygieaplein 47 bestaat uit een ochtendgroep met maximaal 8 kinderen. De locatie beschikt over één
groepsruimte de Geert Groote basisschool. Op de locatie werkt 1 vaste beroepskracht.
Tijdens jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 11 oktober 2018 is gebleken dat het de houder onvoldoende is
gelukt om te voldoen aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK); er zijn destijds diverse
overtredingen geconstateerd.
In de daarop volgende nader onderzoeken is gebleken dat de overtredingen met betrekking tot het
veiligheids- en gezondheidsbeleid niet hersteld waren waarna door de gemeente Amsterdam op 17 oktober
2019 een last onder dwangsom is opgelegd.
Tevens zijn in het jaarlijks onderzoek 2019 overtredingen geconstateerd, namelijk met betrekking tot het
pedagogisch beleid, het beleid met betrekking tot de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker/coach,
de meldcode kindermishandeling en het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De houder is in de gelegenheid
gesteld om het beleid aan te passen middels een herstelaanbod, maar de overtredingen zijn niet volledig
hersteld. Om deze reden is door de gemeente Amsterdam op 20 november 2019 een aanwijzing opgelegd.
In dit inspectieonderzoek is beoordeeld of aan de voorwaarden zoals opgenomen in aanwijzing is
voldaan. Eén van deze voorwaarden, de beschrijving van maatregelen om de risico's in te perken en
maatregelen indien de risico's zich verwezenlijken, is ook opgenomen in de last onder dwangsom. In overleg
met de gemeente Amsterdam is de beoordeling van deze voorwaarde enkel opgenomen in het
inspectieonderzoek naar aanleiding van de last onder dwangsom. Dit nader inspectieonderzoek heeft
gelijktijdig met het huidige onderzoek plaatsgevonden.
Beoordeeld is dat aan alle voorwaarden wordt voldaan, te weten het pedagogisch beleid, de inzet van de
uren van de pedagogisch beleidsmedewerker, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de meldcode
kindermishandeling.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot het pedagogisch beleidsplan, de inzet van de uren van de pedagogisch
beleidsmedewerker en de meldcode kindermishandeling heeft de toezichthouder geen overtredingen
geconstateerd. De toezichthouder adviseert dit rapport ter kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In het jaarlijks onderzoek op 3 september 2019 is beoordeeld dat het pedagogisch beleid aan 4 voorwaarden
niet voldeed. De houder is in de gelegenheid gesteld om de overtredingen binnen de onderzoekstermijn te
herstellen. Van 2 voorwaarden (de doorlopende ontwikkellijn en het mentorschap) heeft de houder
onvoldoende aangetoond dat de overtredingen waren hersteld.

Pedagogisch beleid
In dit inspectieonderzoek blijken de overtredingen hersteld. Het pedagogisch beleidsplan is aangepast. De
bestuurder verklaart dat de locatie Hygieaplein 47 hetzelfde beleid hanteert als de andere locatie van de
houder, Vrije Peuterklas Fred Roeskestraat. In het jaarlijks onderzoek van deze locatie van 27 november
2019 is beoordeeld dat het pedagogisch beleidsplan voldeed aan de beoordeelde voorwaarden, waaronder
de beschrijving van de doorlopende ontwikkellijn en het mentorschap. De bestuurder verklaart dat dat
beleid sindsdien niet is gewijzigd.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Inspectierapport jaarlijks onderzoekVrije Peuterklas Fred Roeskes d.d. 27 november 2019
- Aanwijzing Hygieaplein 47 d.d. 20 november 2019
- Telefoongesprek met de bestuurder op 25 februari 2020
- Pedagogisch beleid Stichting Vrije Peuterklassen herziene versie december 2019, ontvangen op 26 februari
2020
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Personeel en groepen
In het jaarlijks onderzoek van 3 september 2019 is beoordeeld dat niet duidelijk was of de houder het
minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks moest worden ingezet, had
bepaald op grond van de rekenregels uit het besluit. Ook was de wijze waarop de houder het verplichte
minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers zouden worden ingezet, verdeeld over de
verschillende kindercentra niet schriftelijk vastgelegd, zodat dit niet kon worden geraadpleegd door de
beroepskrachten en ouders.
De houder is in het kader van een herstelaanbod in de gelegenheid gesteld om de overtreding binnen de
onderzoekstermijn te herstellen. De houder heeft echter onvoldoende aangetoond dat de overtredingen
hersteld waren.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
In dit nader onderzoek blijken de overtredingen te zijn hersteld. In het jaarlijks onderzoek van 27 november
2019 bij de andere locatie van de houder, Vrije Peuterklas Fred Roeskestraat, is beoordeeld dat het
minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks ingezet moest worden, was
bepaald op grond van de rekenregels uit het besluit. Ook was in dit inspectieonderzoek beoordeeld dat de
houder de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers
zouden worden ingezet, had verdeeld over de verschillende kindercentra en schriftelijk vastgelegd zodat
dit door de beroepskrachten en ouders kon worden geraadpleegd.
De bestuurder verklaart dat het beleid over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker en de
urenverdeling voor beide locaties hetzelfde is. Om deze reden is in het huidige inspectieonderzoek
beoordeeld dat er geen sprake is van overtredingen en wordt voldaan aan de voorwaarden zoals
opgenomen in de aanwijzing.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek Vrije Peuterklas Fred Roeskes d.d. 27 november 2019
- Aanwijzing Hygieaplein 47 d.d. 20 november 2019
- Telefoongesprek met de bestuurder op 25 februari 2020
- Pedagogisch beleid Stichting Vrije Peuterklassen herzien versie december 2019, ontvangen op 26 februari
2020
- Berekening van FTE en het aantal coachings-uren, reeds in bezit van de GGD (ontvangen op 21 januari
2020)
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Veiligheid en gezondheid
In het jaarlijks onderzoek van 3 september 2019 is beoordeeld dat in het veiligheids- en gezondheidsbeleid
onvoldoende was beschreven wat de maatregelen zouden zijn indien de gevolgen van de voornaamste
risico's zich zouden voordoen. Voor de laatstgenoemde overtreding is de houder in de gelegenheid gesteld
om deze binnen de onderzoekstermijn te herstellen. De houder heeft toen onvoldoende aangetoond dat de
overtredingen hersteld waren. In het nader inspectieonderzoek dat gelijktijdig met dit nader onderzoek is
uitgevoerd, is beoordeeld of de overtreding is hersteld.
Tevens is in het jaarlijks onderzoek van 3 september 2019 beoordeeld dat de meldcode kindermishandeling
niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
In dit inspectieonderzoek blijken de overtredingen te zijn hersteld. In het jaarlijks onderzoek van 27
november 2019 bij de andere locatie van de houder, Vrije Peuterklas Fred Roeskestraat, is beoordeeld dat
de meldcode kindermishandeling voldeed aan de daaraan gestelde eisen. Deze meldcode geldt nu voor de
gehele organisatie, dus ook voor de locatie Hygieaplein 47. Om deze reden is in het dit nader
onderzoek beoordeeld dat er geen sprake is van een overtreding en wordt voldaan aan de voorwaarde zoals
opgenomen in de aanwijzing.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek Vrije Peuterklas Fred Roeskes d.d. 27 november 2019
- Aanwijzing Hygieaplein 47 d.d. 20 november 2019
- Telefoongesprek met de bestuurder op 25 februari 2020
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan
de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de
overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden
doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt
en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor
is van het kind.

Personeel en groepen
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
• De houder van het kindercentrum heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch
beleidsmedewerker jaarlijks wordt ingezet, bepaald op grond van de rekenregels in bijlage 2 van het
besluit.
• De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert,
de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers
worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit
inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat
iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.

Veiligheid en gezondheid
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
• Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste
de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader , bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
e. het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Hygieaplein 47
000000024724

:
:
:
:

Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam
Fred. Roeskestraat 82A
1076 ED Amsterdam
41202470

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mw. W. van Gurp, MSc.

8
Nee

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
postcode en plaats
KvK-nummer

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, 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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