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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 7 januari 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, een nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek
bestaat uit een documentenonderzoek en een onaangekondigd onderzoek op locatie.

Beschouwing
Organisatie
Kindercentrum Moeders Schoot B.V. bestaat uit drie vestigingen: twee kinderdagverblijven en één
buitenschoolse opvang in Amsterdam Nieuw-West. De organisatie wordt aangestuurd door een bestuurder,
tevens directeur. 

Locatie
Kindercentrum Moeders Schoot (Dr. H. Colijnstraat 250) bestaat uit drie horizontale stamgroepen, namelijk
twee peutergroepen en één babygroep. In een van de peutergroepen wordt voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) aangeboden. Dit gebeurt volgens het programma Puk & Ko. 

Aanleiding onderzoek
In het jaarlijks onderzoek d.d. 27 november 2018 bleek dat niet werd voldaan aan enkele voorwaarden met
betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid, waarna op 3 april 2019 door de gemeente Amsterdam
een aanwijzing is afgegeven. In het nader onderzoek d.d. 2 september 2019 is gebleken dat opnieuw niet
aan de voorwaarden werd voldaan, waarna op 26 september 2019 door de gemeente Amsterdam een
voornemen last onder dwangsom is afgegeven. De houder heeft op 8 oktober 2019 een zienswijze ingediend.
Desondanks acht de gemeente het nodig om een last onder dwangsom op te leggen. Dit is gebeurd op 18
december 2019. In dit nader onderzoek is beoordeeld of inmiddels aan de voorwaarden wordt voldaan.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft de toezichthouder een
overtreding geconstateerd. De toezichthouder adviseert om vanwege deze overtreding de handhaving te
vervolgen. 

Met betrekking tot de beschrijving van de handelwijze indien een risico zich voordoet, heeft de
toezichthouder geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert op dit punt dit rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Uit het nader onderzoek d.d. 2 september 2019 is gebleken dat in de praktijk slechts deels conform het
beleid werd gehandeld. De houder droeg er onvoldoende zorg voor dat de veiligheid van voornamelijk de
jongste kinderen tijdens het slapen werd gewaarborgd en het risico op wiegendood werd beperkt.
Daarnaast werd bij het bewaren van voedsel het risico op vorming van ziektekiemen onvoldoende beperkt.
Tot slot werd in de beschrijving van de risico's in het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de genomen
maatregelen niet ingegaan op de handelwijze indien de risico's zich zouden voordoen.

Hierop zijn een voornemen last onder dwangsom d.d. 26 september 2019 en na een zienswijze van de
houder d.d. 8 oktober 2019 een last onder dwangsom d.d. 18 december 2019 afgegeven. 

Handelswijze indien risico's zich verwezenlijken
In een herzien veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt de handelwijze indien een risico zich onverhoopt
voordoet voor de belangrijkste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen en
het risico op grensoverschrijdend gedrag beschreven.

Voedselveiligheid
In de koelkast waar geopende producten worden bewaard, is een thermometer aanwezig en uit de
registratielijst die door de beroepskrachten wordt bijgehouden, blijkt dat de temperatuur (bijna) dagelijks
wordt gecontroleerd en binnen de marges van de gewenste temperatuur valt (4 en 7 graden Celsius). In de
naastgelegen vestiging van dezelfde houder wordt dagelijks een warme maaltijd bereid. Hier is de kokkin
verantwoordelijk voor het bereiden van het eten en de registratie van de temperatuur. Zij is op de hoogte
van de afspraken over het verwarmen van het eten, ook weet zij hoe de temperatuur van de koelkast kan
worden bijgesteld, indien een te hoge of lage temperatuur wordt geregistreerd. De risico's op de vorming
van ziektekiemen worden hiermee voldoende beperkt.

Veilig slapen
In het huidige onderzoek blijkt dat de beroepskrachten in de babygroep op de hoogte zijn van het beleid
omtrent veilig slapen. Zij controleren de slaapkamer elke tien minuten en zorgen dagelijks op vaste
momenten voor ventilatie van de slaapkamer door zowel de slaapkamerdeur, als de deur naar buiten open
te zetten. Ook zijn de beroepskrachten op de hoogte van de gewenste temperatuur in de slaapkamer,
namelijk 18 graden Celsius. Bij het piepen van de CO<sub>2</sub>-meter wordt direct de leidinggevende
gewaarschuwd om maatregelen te kunnen nemen. Bij controle van de temperatuur en CO<sub>2</sub>-
waarden in de slaapkamer, waar op het moment van het inspectiebezoek geen kinderen slapen, wordt door
de toezichthouder een temperatuur van 22,9 graden Celsius en een CO<sub>2</sub>-waarde van 1359 parts
per million (ppm) geconstateerd. Dit is niet conform beleid, echter zal volgens het beleid een half uur na de
inspectie, tijdens het middageten, de slaapkamer gelucht worden, waardoor de temperatuur en de
CO<sub>2</sub>-waarde weer kunnen dalen.

Met de directeur is besproken dat de CO<sub>2</sub>-meter een te hoge waarde aangeeft, maar geen
alarmgeluid laat horen, terwijl dit volgens de beroepskrachten en directeur wel zou moeten gebeuren.
Zowel de directeur als de beroepskrachten weten niet bij welke waarden het alarm af zou moeten gaan. De
waarde van 1359 ppm duidt op een slechte luchtkwaliteit en er zou direct gelucht moeten worden. De
directeur heeft opnieuw met het bedrijf dat de apparaten heeft geleverd een afspraak gemaakt om de
werking ervan te controleren en zegt dat hij deze waarde nog niet eerder gezien heeft.

Na de afspraak met dit bedrijf op 16 januari 2020 heeft een telefoongesprek plaatsgevonden tussen de
toezichthouder en de directeur. Het alarmsysteem van de CO<sub>2</sub>-meters bleek niet in werking te
zijn gesteld. De directeur vertelt dat alle CO<sub>2</sub>-meters opnieuw zijn ingesteld en een
alarmgeluid klinkt zodra een waarde van 1000 ppm wordt genaderd. De beroepskrachten zijn geïnstrueerd
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om de waarden zelf ook te controleren en bij 1000 ppm de leidinggevende of directeur te waarschuwen,
zodat de organisatie actie kan ondernemen wanneer het alarm onverhoopt niet afgaat. De directeur
verklaart samen met de leidinggevende de komende periode veelvuldig in de groepen langs te gaan om te
controleren of de CO<sub>2</sub>-meters naar behoren werken en of de beroepskrachten de
werkafspraken omtrent het luchten naleven. Tevens bleek een gedeelte van het automatische
ventilatiesysteem buiten werking te zijn, wat zo snel mogelijk wordt hersteld. Hiervoor heeft de directeur
gedurende de onderzoekstermijn een afspraak gemaakt.

Conclusie
Het binnenmilieu in de slaapruimtes blijft, ondanks de genomen maatregelen gedurende dit nader
onderzoek, een aandachtspunt en tijdens het inspectiebezoek is onvoldoende aangetoond dat de houder er
zorg voor draagt dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt en kan
worden gehandeld.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de overtreding van de volgende voorwaarde(n) nog niet is hersteld:

• De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub a Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en directeur
- E-mailbericht directeur over genomen maatregelen en reparatie, ontvangen op 17 januari 2020
- Telefoongesprek met de directeur d.d. 16 januari 2020
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid, versie 1.3, ontvangen op 17 januari 2020
- Protocol wiegendood, versie 1.5, ontvangen op 13 januari 2020
- Protocol keuken, versie 1.4, ontvangen op 13 januari 2020
- Jaarlijks inspectierapport d.d. 27 november 2018
- Aanwijzing d.d. 4 april 2019
- Nader onderzoek d.d. 2 september 2019
- Voornemen last onder dwangsom d.d. 26 september 2019
- Zienswijze op voornemen last onder dwangsom d.d. 8 oktober 2019
- Last onder dwangsom d.d. 18 december 2019
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid

• De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.

• 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.
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Naam voorziening : Kindercentrum Moeders Schoot B.V.

KvK-vestigingsnummer : 000019137699

Website : http://www.moedersschoot.nl

Aantal kindplaatsen : 31

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja

Naam houder : Kindercentrum Moeders Schoot B.V.

Adres houder : Dr. H. Colijnstraat 252

postcode en plaats : 1067 CP Amsterdam

KvK-nummer : 61066133

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

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 07-01-2020

Opstellen concept inspectierapport :

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport : 20-01-2020

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 27-01-2020

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 27-01-2020

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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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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