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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 9 november 2022 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. 

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

Beschouwing
Organisatie en locatie
Kinderdagverblijf InieMini is een eenmanszaak van de heer B. El Azzouti. Het kinderdagverblijf wordt geleid
door de vrouw van de eigenaar. De vrouw van de eigenaar, hierna: leidinggevende, is gevolmachtigde van de
eenmanszaak, waarmee zij dezelfde verantwoordelijkheden en taken heeft als de houder. 

De locatie bestaat uit 1 stamgroep met maximaal 9 kinderen tussen de 0 en 4 jaar. De houder geeft leiding
aan de 2 vaste beroepskrachten. Zij is zelf per januari 2022 bevoegd om als beroepskracht te werken en is
bijna dagelijks aanwezig.

Aanleiding onderzoek
In het jaarlijks onderzoek van 2 november 2021 is een overtreding vastgesteld bij de uitvoering van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Binnen het herstelaanbod is de overtreding toen redelijkerwijs hersteld.

In het jaarlijks onderzoek van 16 mei 2022 is opnieuw een overtreding vastgesteld bij de uitvoering van het
veiligheid- en gezondheidsbeleid. Ook na een herstelaanbod werd onvoldoende beleid gevoerd over het
binnenmilieu. Daarmee werd onvoldoende uitvoering gegeven aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid in
de praktijk. Voor de overtreding is door de gemeente Amsterdam op 12 augustus 2022 een aanwijzing
gegeven. In dit onderzoek is beoordeeld of aan de maatregelen uit de aanwijzing is voldaan.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de uitvoering van het veiligheid- en gezondheidsbeleid heeft de toezichthouder geen
overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert dit rapport ter kennisname in ontvangst te
nemen.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen
A-ziekten en ouderparticipatieopvang
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 16 mei 2022 is, ook na een herstelaanbod, beoordeeld dat onvoldoende
uitvoering wordt gegeven aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De beroepskracht was onvoldoende op
de hoogte van de aanpassingen in het beleid over het binnenmilieu, en gaf daarmee onvoldoende uitvoering
aan de nieuwe werkafspraken die de organisatie heeft opgesteld om de veiligheid op het kinderdagverblijf
te garanderen. Ook geven de aanpassingen die gedaan zijn in het beleid onvoldoende duidelijkheid over hoe
er gehandeld moet worden wanneer de temperatuur, CO2-waarden en luchtvochtigheid te hoog worden.

Naleving handhaving
De houder van het kindercentrum heeft de maatregelen die in de aanwijzing zijn genoemd, genomen. Dit
heeft de houder gedaan binnen de termijn die in de aanwijzing is genoemd.

Gebruikte bronnen:

-Aanwijzing, van 15 augustus 2022
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor het kinderdagverblijf is een veiligheids- en gezondheidsbeleid geschreven. Aanvullend zijn er ook nog
enkele protocollen.

Uitvoering beleid
De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek gesproken met de beroepskrachten. Ook is gelet op de
handelingen van de beroepskrachten. Hierbij is aandacht gegeven aan het binnenmilieu. 

In het beleid (Protocol Binnenmilieu, Veiligheid- en gezondheidsbeleid en het Pedagogisch beleidsplan) staat
waarom een goed binnenmilieu belangrijk is. Ook staan er werkafspraken, zoals het aanzetten van het
mechanisch ventilatiesysteem en het extra ventileren en luchten tijdens bijvoorbeeld schoonmaken en
beweegspelletjes. Over de CO2-waarde staat dat in de groepsruimte en slaapkamer een meter hangt die
de luchtkwaliteit en temperatuur meet. Ook staat er dat het 'formulier binnenmilieu' dagelijks wordt
gebruikt om de CO2-waarde, temperatuur en vochtbalans bij te houden. Ook staat er dat een
slaapkamertemperatuur tussen de 15 en 18 graden Celsius gewenst is, schommelingen van meer dan 5
graden voorkomen moeten worden en dat een mobiele airco aangaat bij een gemeten temperatuur van 25
graden Celsius. 

Tijdens het bezoek vertelt een beroepskracht over de aangepaste werkafspraken. Ze legt uit hoe ze de
temperatuur afleest op de thermometers in de groepsruimte en slaapkamer, en deze zijn tijdens het bezoek
in beide ruimtes 19 graden Celsius. Ook legt de beroepskracht uit dat als de CO2-waardes niet goed zijn,
het meetinstrument gaat piepen. Tijdens het bezoek heeft het instrument een groene smiley en in de
slaapkamer is de CO2-waarde rond de 636 ppm. De beroepskracht legt uit dat er een mechanisch
ventilatiesysteem is en dat sinds de meters er zijn, de luchtkwaliteit nog nooit anders dan groen is geweest.
In de groepsruimte is een map waarin te zien is dat de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-waardes
worden opgeschreven. In deze map zijn ook de protocollen aanwezig en staat opgeschreven wat de perfecte
temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-waardes zijn. De beroepskracht vertelt dat ze de temperatuur,
wanneer nodig, kan regelen door een mobiele airco die in de slaapkamer staat. Het mechanisch
ventilatiesysteem kan in 3 verschillende standen worden gezet en de leidinggevende laat zien dat,
vergeleken met de vorige keer, de filters zijn vervangen en het apparaat werkt naar behoren.
Ten slotte vertelt de beroepskracht dat zij vanwege het vorig onderzoek met de pedagogisch coach heeft
gesproken over het beleid en de aangepaste werkafspraken. Dit blijkt ook uit het begeleidend schrijven dat
de toezichthouder van de leidinggevende heeft gekregen.

Conclusie
In het beleid is de werkwijze over het zorgen voor een gezond binnenmilieu duidelijker beschreven en
locatie-specifieker dan het beleid dat is ontvangen bij het jaarlijks onderzoek van 16 mei 2022. Ook kennen
de beroepskracht en leidinggevende tijdens dit inspectiebezoek de werkafspraken en zorgen zij voldoende
voor een gezond en veilig binnenmilieu.

De houder heeft maatregelen genomen om de kwaliteit te verbeteren. De overtreding is niet opnieuw
gemaakt.

Gebruikte bronnen:
-Observaties tijdens inspectiebezoek
-Gesprekken met leidinggevende en beroepskracht tijdens inspectiebezoek
-Veiligheids- en gezondheidsbeleid versie 2, herzien op 14 november 2022, ontvangen op 14 november 2022
-Protocol binnenmilieu versie november 2022, ontvangen op 14 november 2022
-Pedagogisch beleidsplan versie 3, herzien op 14 november 2022, ontvangen op 14 november 2022
-Begeleidend schrijven van 14 november 2022
-Jaarlijks inspectieonderzoek Kinderdagverblijf InieMini van 16 mei 2022
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en
ouderparticipatieopvang
Naleving handhaving

• De houder van het kindercentrum neemt de maatregelen binnen de bij de aanwijzing
onderscheidenlijk het bevel gestelde termijn.

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.
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Naam voorziening : Kinderdagverblijf InieMini

KvK-vestigingsnummer : 000048473685

Website : https://kdviniemini.nl/

Aantal kindplaatsen : 9

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Bilal El Azzouti

KvK-nummer : 55798500

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. C. Beversen

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 09-11-2022

Opstellen concept inspectierapport :

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport : 18-11-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

:

Verzenden inspectierapport naar gemeente :

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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