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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 4 juni 2021 is op grond van artikel 1.62, eerste lid van de Wet kinderopvang een onderzoek na aanvraag
uitgevoerd. Kindercentrum de Boefjes heeft een verzoek tot overname van rechtspersoon ingediend. Omdat
de wijziging in de dagelijkse praktijk van de organisatie geen gevolgen zal hebben, is in dit onderzoek een
beperkt aantal kwaliteitseisen beoordeeld. De praktijk is in dit onderzoek niet beoordeeld.

Beschouwing
Locatie
Het team in het kinderdagverblijf is zeer stabiel. 3 Vaste beroepskrachten (onder wie de eigenaar en de
beleidsmedewerker) werken allemaal langer dan 15 jaar bij het kinderdagverblijf. In 2020 is een 4e
beroepskracht aangenomen. Verder is er een groepshulp die op vrijwillige basis opruim- en
schoonmaaktaken uitvoert. Ziekte, vakantie of verlof worden intern opgelost. 

Het kinderdagverblijf bestaat uit 1 verticale groep met maximaal 13 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
De beroepskrachten hebben mentorkinderen die zij 1 keer per jaar observeren. Naar aanleiding van de
observaties vinden oudergesprekken plaats.

Dit onderzoek
Kindercentrum De Boefjes is een eenmanszaak. De huidige eigenaar was, voordat zij het kinderdagverblijf in
maart 2015 heeft overgenomen, hier al lange tijd werkzaam als beroepskracht. De voormalige eigenaar is
als pedagogisch beleidsmedewerker en beroepskracht ook nog steeds verbonden aan het kindercentrum.

De eigenaar van het kinderdagverblijf verklaart dat de eenmanszaak overgenomen zal worden door de
VOF. Zij zal zelf 50% eigenaar blijven en dezelfde werkzaamheden uitvoeren. De andere 50% gaat naar haar
zoon. Hij zal bedrijfsvoering, administratie en promotiewerkzaamheden verrichten. De dagelijkse
werkwijze op het kinderdagverblijf verandert niet.

Advies aan college van B&W
Uit het onderzoek is gebleken dat de vestiging redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die in
de Wet kinderopvang aan een kindercentrum zijn gesteld. De toezichthouder adviseert om - mits aan
overige wet- en regelgeving is voldaan - de exploitatie van de voorziening toe te staan en dit op te nemen in
het Landelijk Register Kinderopvang. 
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en
maatregelen covid-19

Registratie
Op 30 april 2021 heeft Kindercentrum de Boefjes bij de gemeente Amsterdam een aanvraag gedaan voor
wijziging van de rechtspersoon naar Kindercentrum de Boefjes VOF. De exploitatie zal redelijkerwijs
plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor gestelde regels.

Administratie
Het registratienummer in het Landelijk Register Kinderopvang blijft na wijziging van houder onveranderd.
Daarom worden geen nieuwe plaatsingsovereenkomsten afgesloten met ouders, maar worden de
bestaande overeenkomsten alleen omgezet naar de nieuwe houder Kindercentrum de Boefjes VOF. 

Kindercentrum de Boefjes VOF heeft wel al een nieuw registratienummer bij de Kamer van Koophandel.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprek met de eigenaar op 4 juni 2021
- Wijzigingsformulier ontvangen op 30 april 2021
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De aanvraag overname is gedaan vanwege een wijziging van rechtsvorm, waarbij geen wijzigingen zijn
aangebracht in de managementstructuur en het bestaande beleid. De eigenaar verklaart in een
telefoongesprek op 4 juni 2021 dat alleen de naam van de locatie en de VOF in het beleid zal wijzigen. Het
pedagogisch beleid is al in het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 6 maart 2020 als voldoende beoordeeld. Het
pedagogisch beleid van april 2021 zal redelijkerwijs voldoen.

Gebruikte bronnen:
- Jaarlijks inspectieonderzoek Kindercentrum de Boefjes, 6 maart 2020
- Pedagogisch beleidsplan, versie april 2021
- Telefoongesprek met de eigenaar, op 4 juni 2021
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Kindercentrum de Boefjes VOF is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag van de rechtspersoon
die is afgegeven op 30 april 2021. De eigenaar is ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en
gekoppeld aan Kindercentrum de Boefjes.

Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 6 maart 2020 is beoordeeld dat de beroepskrachten die
werken bij het kindercentrum staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. De eigenaar
verklaart dat na het jaarlijks onderzoek van 6 maart 2020, 1 nieuwe beroepskracht is aangenomen die is
gekoppeld aan Kindercentrum de Boefjes. Na overname zullen alle beroepskrachten gekoppeld worden aan
Kindercentrum de Boefjes VOF.

Gebruikte bronnen:
- Afschrift verklaring omtrent het gedrag, ontvangen op 30 april 2021
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 10 juni 2021
- Telefoongesprek met de eigenaar op 4 juni 2021
- Jaarlijks inspectieonderzoek Kindercentrum de Boefjes op 6 maart 2020 
- Wijzigingsformulier, ontvangen op 30 april 2021
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De aanvraag overname is gedaan vanwege een wijziging van rechtsvorm, waarbij geen wijzigingen zijn
aangebracht in de managementstructuur en het bestaande beleid. De eigenaar verklaart in een
telefoongesprek op 4 juni 2021 dat alleen de naam van de locatie en de VOF in het beleid zal wijzigen.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is al in het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 6 maart 2020 als
voldoende beoordeeld. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid van januari 2021 zal redelijkerwijs voldoen.

Gebruikte bronnen:
- Jaarlijks inspectieonderzoek Kindercentrum de Boefjes, 6 maart 2020
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid, versie januari 2021
- Telefoongesprek met de eigenaar, op 4 juni 2021
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Ouderrecht

Informatie
De eigenaar verklaart dat de ouders per nieuwsbrief geïnformeerd zullen worden over de wijziging van
rechtsvorm.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprek eigenaar op 4 juni 2021
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving en maatregelen covid-19
Registratie

• Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft plaatsgevonden,
waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de daarvoor
gestelde regels.

Administratie

• Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een
kindercentrum en de ouder.

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid

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 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.

• 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.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Ouderrecht
Informatie

• De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te
voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.

• De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het
zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats.
Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een
voor ouders en personeel toegankelijke plaats.

• De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie
voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.

• De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over 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 inzet van het
minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.
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Naam voorziening : Kindercentrum De Boefjes

KvK-vestigingsnummer : 000010729976

Website :

Aantal kindplaatsen : 13

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Kindercentrum De Boefjes VOF

Adres houder : Kinkerstraat 156A

postcode en plaats : 1053 EH AMSTERDAM

KvK-nummer : 82172455

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Dhr. S. Sosef

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 04-06-2021

Opstellen concept inspectierapport : 10-06-2021

Zienswijze houder : 14-06-2021

Vaststellen inspectierapport : 14-06-2021

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 17-06-2021

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 17-06-2021

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 houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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