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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.
Op 8 januari 2020 heeft de toezichthouder een nader onderzoek uitgevoerd bij
kinderdagverblijf (KDV) Boefje. In dit nader onderzoek zijn de voorwaarden waaraan tijdens de
voorgaande inspectie niet werd voldaan opnieuw bekeken.

Beschouwing
Algemene kenmerken
Kinderdagverblijf (KDV) Boefje is gevestigd aan het Visserspad in Krommenie. In hetzelfde
gebouw zijn onder andere de gelijknamige buitenschoolse opvang van dezelfde houder, een
huisartsenpraktijk, jeugdtheaterschool Aan de Zaan en diverse andere bedrijven gevestigd.
Het KDV telt vijf stamgroepen: een babygroep, een dreumesgroep, twee peutergroepen en een
Peuterspelengroep waar voorschoolse educatie wordt aangeboden met het programma Uk & Puk.
Elke stamgroep heeft een eigen stamgroepruimte. Verder is er een aangrenzende en omheinde
buitenruimte.
KDV Boefje is op alle werkdagen geopend. Op rustige dagen zoals in de vakantieperiode worden de
twee peutergroepen samengevoegd tot één peutergroep met maximaal 16 kinderen.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2019 dat plaatsvond op 24 september 2019 is geconstateerd dat
nog niet werd voldaan aan alle voorwaarden binnen het domein Personeel en groepen.
De gemeente Zaanstad heeft de houder op 2 december 2019 een brief gestuurd waarin de houder
wordt verzocht de overtreding per direct op te heffen. In opdracht van de gemeente Zaanstad
heeft de GGD Zaanstreek-Waterland op 8 januari 2020 een nader onderzoek uitgevoerd.
Bevindingen
Tijdens dit onderzoek is gebleken dat er inmiddels wordt voldaan aan alle getoetste voorwaarden
binnen het domein Personeel en groepen. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen
naar het betreffende domein.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Personeel en groepen
Binnen het domein Personeel en groepen wordt bij beroepskrachten gecontroleerd op de
aanwezigheid van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Ook bij andere personen werkzaam
bij het kindercentrum wordt de VOG gecontroleerd. Daarnaast wordt getoetst of de medewerkers
zijn geregistreerd in het personenregister kinderopvang (PRK) en tijdig zijn gekoppeld met de
juiste kinderopvangorganisatie.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De drie houders, de clustermanager, twee kantoormedewerkers, twee stagiaires en 13
beroepskrachten die recentelijk werkzaam zijn geweest op deze locatie zijn in het bezit van een
VOG, ingeschreven in het personenregister kinderopvang en tijdig gekoppeld aan de juiste
kinderopvangorganisatie (Boefje).
Tot slot is de persoon die woonachtig is op het adres van het kindercentrum in het bezit van een
geldig VOG.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.

Gebruikte bronnen




Interview (contact met per mail met de clustermanager)
Overzicht personen die over een VOG moeten beschikken
Personeelsrooster (van 13 december 2019 t/m 10 januari 2020)
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Overzicht getoetste 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.
(art 1.50 lid 3 Wet 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.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Boefje
http://www.kinderdagverblijfboefje.nl
000041587790
68
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
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderopvang Boefje Krommenie B.V.
Visserspad 1A
1561PK Krommenie
73564915
Ja

:
:
:
:
:

GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2
1507EC ZAANDAM
0900-2545454
Mevrouw Boon

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Zaanstad
: Postbus 2000
: 1500GA Zaandam

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

08-01-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
30-01-2020
03-02-2020
03-02-2020

: 24-02-2020
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