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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 21 maart 2019 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 gesprek met de leidinggevende. 

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

Beschouwing
De locatie
Het kinderdagverblijf is onderdeel van SamSam, een organisatie met nog twee andere kinderdagverblijven
waarvan één in het Westerpark en één in de Frederik Hendrikstraat (SamSam Westerpark en SamSam Frederik
Hendrik B.V.). De locaties in het Westerpark vallen onder SamSam Westerpark B.V. en de andere locatie valt
onder SamSam Frederik Hendrik B.V. Deze B.V.'s worden bestuurd door één directeur. 

SamSam Westerpark heeft twee stamgroepen, een peutergroep waarin dagelijks maximaal twaalf kinderen in de
leeftijd van 2 tot 4 jaar worden opgevangen en een babygroep waarin maximaal tien kinderen in de leeftijd van 6
maanden tot 2 jaar worden opgevangen. 

Handhavingsgeschiedenis 
In het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 18 oktober 2018 is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de
passende beroepskwalificatie van een van de beroepskrachten. Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente
Amsterdam een aanwijzing op 8 januari 2019 afgegeven. De voorwaarde zoals hierin genoemd is in het huidige
onderzoek beoordeeld.

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

Personeel en groepen

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
In het jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 18 oktober 2018 is een overtreding geconstateerd dat één van de
ingezette beroepskrachten niet in het bezit is van een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang. Deze beroepskracht heeft in het verleden gewerkt als gastouder en de
houder was in de veronderstelling dat de eisen met betrekking tot een passende beroepskwalificatie voor
gastouders hetzelfde zijn. Er worden echter andere eisen gesteld aan de beroepskwalificaties om te mogen
werken in de kinderopvang. Daarnaast is deze beroepskracht in het bezit van internationale diploma waardering.
Hierin is opgenomen dat het diploma gelijkwaardig is met dat van een bachelor Lerarenopleiding Voortgezet
Onderwijs in het vak Frans. Deze kwalificatie is niet opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang om te werken in de dagopvang. De leidinggevende laat in een e-mailbericht op 22 november 2018
weten dat zij per direct een gelijkstellingsverzoek hebben ingediend bij het FCB. Na het inspectiebezoek heeft er
op 3 januari 2019 nog een telefoongesprek plaatsgevonden met de directeur die heeft laten weten dat het
diploma niet gelijk kan worden gesteld en dat de betreffende beroepskracht een EVC-procedure gaat starten.  

Naar aanleiding van het jaarlijks onderzoek van 18 oktober 2018 heeft de gemeente op 8 januari 2019 een
aanwijzing afgegeven waarin is opgenomen dat de houder er zorg voor moet dragen dat alle ingezette
beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken.

Huidige onderzoek
In het huidige onderzoek is beoordeeld dat de beroepskrachten die werkzaam zijn bij het kindercentrum
beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Dit is gebaseerd op de beroepskrachten die nieuw in dienst zijn getreden sinds het jaarlijks onderzoek van 18
oktober 2018 en de ingezette invalkrachten in de onderzochte periode (18 februari tot en met 15 maart 2019).

De leidinggevende vertelt in een telefoongesprek op 3 april 2019 dat er naar aanleiding van de overtreding een
overleg heeft plaatsgevonden tussen de directeur, de leidinggevende en de administratief medewerker van
SamSam en een stappenplan is opgesteld met betrekking tot het aannemen van nieuw personeel. In dit
stappenplan is opgenomen wie, wanneer en voor welke stap verantwoordelijk is. Op deze manier hoopt de
organisatie dergelijke overtredingen in de toekomst te voorkomen.

De betreffende persoon is direct na constatering niet meer ingezet als beroepskracht. In het opgestelde plan van
aanpak wordt geschreven dat desbetreffende persoon tot 7 januari 2019 heeft gewerkt als groepshulp waarna zij
een EVC-procedure is gestart.

Of de inzet van deze pedagogisch medewerker in ontwikkeling overeenkomstig is met de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang, met dien verstande dat gedurende de
dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal op het kindercentrum in te zetten
beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of stagiairs, is in het huidige onderzoek niet beoordeeld
en zal worden beoordeeld in het eerstvolgende jaarlijks onderzoek van de locatie.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Inspectierapport jaarlijks onderzoek d.d. 18 oktober 2018 
- Aanwijzing d.d. 8 januari 2019 
- Rooster SamSam Westerpark 8 18 februari tot en met 15 maart 2019, ontvangen op 21 maart 2019
- Afschriften Beroepskwalificaties, ontvangen op 21 maart 2019
- Plan met betrekking tot stagiaire, ontvangen op 21 maart 2019
- Telefonisch contact leidinggevende op 3 april 2019
- Telefonisch contact directeur op 3 januari 2019
- Document aannemen nieuw personeel, ontvangen op 3 april 2019
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Inspectie-items

Personeel en groepen
 Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : SamSam Westerpark
KvK-vestigingsnummer : 000039974707
Website : http://www.kdvsamsam.com/
Aantal kindplaatsen : 22
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : SamSam Westerpark B.V.
Adres houder : Garenkokerskade 87
Postcde en plaats : 2013 AL  Haarlem
KvK-nummer : 62547739

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 : 21-03-2019
Opstellen concept inspectierapport :
Zienswijze houder :
Vaststellen inspectierapport : 03-04-2019
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 12-04-2019

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 12-04-2019

Openbaar maken inspectierapport :

SamSam Westerpark - Nader onderzoek 21-03-2019 6/7



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.

SamSam Westerpark - Nader onderzoek 21-03-2019 7/7


