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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 4 juli 2017 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
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.
Gelijktijdig met dit onderzoek is er nog een nader onderzoek uitgevoerd. De bevindingen zijn in een apart rapport
beschreven. 

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

Beschouwing
De Locatie 
Kinderopvang De Blije Bij buitenschoolse opvang (BSO) valt, net als het kinderdagverblijf (KDV), onder VOF
Kinderopvang De Blije Bij. De VOF bestaat per 1 januari 2015 uit twee vennoten, waarvan één de dagelijkse
leiding van zowel de BSO als het KDV op zich neemt. Het kindercentrum is gevestigd in een winkelpand in
Amsterdam-West. De buitenschoolse opvang bestaat uit één basisgroep waarin dagelijks maximaal dertien
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar kunnen worden opgevangen. 

Handhavingsgeschiedenis 
In het jaarlijks onderzoek van 19 december 2016 zijn overtredingen geconstateerd met betrekking tot zowel de
inhoud als de uitvoering van het plan van aanpak gezondheid omtrent het binnenmilieu. Voor deze voorwaarden
zijn door Bureau Handhaving Kinderopvang (hierna BHK) verschillende handhavingstrajecten gestart. Met
betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak heeft BHK op 31 maart 2017 een last onder dwangsom
opgelegd. In het huidige onderzoek is de uitvoering van het plan van aanpak opnieuw beoordeeld. Met betrekking
tot de inhoud van het plan van aanpak heeft BHK op 3 maart 2017 een aanwijzing afgegeven. De inhoud van het
plan van aanpak is tegelijkertijd met dit onderzoek beoordeeld. De bevindingen hiervan zijn beschreven in een
apart rapport. 

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak gezondheid heeft de toezichthouder geen overtreding
geconstateerd. De toezichthouder adviseert dit rapport ter kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
In het jaarlijks onderzoek van 19 december 2016 is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de
uitvoering van het plan van aanpak gezondheid omtrent het binnenmilieu. Tijdens het inspectiebezoek kwam de
CO2-waarde in de groepsruimte uit boven de 1300 parts per milion (ppm), wat een indicatie is dat er
onvoldoende geventileerd/gelucht wordt om te zorgen voor een gezond binnenmilieu. De beroepskrachten zijn
tijdens het jaarlijks onderzoek onvoldoende op de hoogte van de maatregelen in het plan van aanpak om de
risico's omtrent het binnenmilieu te reduceren. Zo verklaarden de beroepskrachten dat er op de locatie een
mechanisch ventilatiesysteem aanwezig is en dat zij ervan uitgaan dat deze zorgt voor een gezond binnenmilieu.
Na constatering van een hoge CO2-waarde werden er door de beroepskrachten onvoldoende maatregelen
genomen om te kunnen spreken van een gezond binnenmilieu. Tijdens het huidige onderzoek is opnieuw
beoordeeld of de beroepskrachten op de hoogte zijn van de maatregelen zoals deze zijn opgenomen in het plan
van aanpak omtrent het binnenmilieu en of deze maatregelen ook worden uitgevoerd. 

Na het jaarlijks onderzoek van 19 december 2016 is het hoofdstuk ventileren/luchten in het hygiëneprotocol van
de locatie aangepast en tevens zijn er maatregelen genomen om de risico's met betrekking tot het binnenmilieu
te reduceren. Zo is het ventilatiesysteem gereinigd en heeft deze een onderhoudsbeurt gekregen en daarnaast is
er een ventilatierooster in de deur naar buiten geplaatst om te zorgen voor continue ventilatie. Tevens kan de
deur (indien nodig) op een kier gezet worden. Ook is er een CO2-meter aangeschaft welke in de groepsruimte is
geplaatst. 

Het protocol met betrekking tot ventileren en luchten is in de groepsruimte gehangen en daarnaast is het protocol
tijdens een teamvergadering met de beroepskrachten besproken. Tijdens het inspectiebezoek blijkt dat de
beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van de maatregelen zoals deze zijn beschreven in het
hygiëneprotocol, en deze ook uitvoeren. Zo verklaren de beroepskrachten dat het ventilatierooster altijd geopend
is, dat het ventilatiesysteem tijdens opvanguren altijd aanstaat en dat indien deze onvoldoende werkt, zij de deur
open kunnen zetten. Daarnaast wordt de CO2-waarde wekelijks door de leidinggevende genoteerd in het logboek
welke in de groepsruimte hangt. Hieruit is af te lezen dat de CO2-waarde de afgelopen maand onder de 1000 ppm
is geweest wat een indicatie is dat het ventileren en luchten zorgt voor een gezond binnenmilieu. Tijdens het
inspectiebezoek is de CO2-waarde onder de 800 ppm. 

Uit het huidige onderzoek blijkt dat de beroepskrachten voldoende op de hoogte zijn van de maatregelen zoals
deze zijn opgenomen in het plan van aanpak omtrent het binnenmilieu en dat zij deze maatregelen uitvoeren.
Tevens blijkt dat de genomen maatregelen omtrent het ventileren en luchten voldoende zijn om te spreken van
een gezond binnenmilieu.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek 
- Gesprekken met de beroepskrachten en leidinggevende op locatie 
- Jaarlijks inspectierapport d.d. 19 december 2016 
- Voornemen last onder dwangsom d.d. 7 maart 2017 
- Last onder dwangsom d.d. 31 maart 2017 
- Hygiëne protocol BSO/KDV de Blije Bij 2017, ontvangen op 10 juli 2017 
- Zienswijze BSO last onder dwangsom, ontvangen op 16 maart 2017
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Inspectie-items

Veiligheid en gezondheid
 Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn respectievelijk worden
genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang tussen de gezondheidsrisico’s en de
maatregelen.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : Kinderopvang De Blije Bij
KvK-vestigingsnummer : 000000597295
Website : http://www.deblijebij.nl
Aantal kindplaatsen : 13
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : VOF Kinderopvang De Blije Bij
Adres houder : Burgemeester Röellstraat 25
Postcde en plaats : 1064 BK  Amsterdam
KvK-nummer : 34341101
Website :

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang
Postadres : Postbus 2200
Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM
Telefoonnummer : 020 555 55 75
Onderzoek uitgevoerd door : Mw. P. Neefjes, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 04-07-2017
Opstellen concept inspectierapport :
Zienswijze houder :
Vaststellen inspectierapport : 11-07-2017
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 13-07-2017

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 13-07-2017

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 en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 1.62, vijfde lid, wordt de houder
bij een nader onderzoek niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit onderzoek wordt wel
openbaar gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
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