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Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Op 1 juli 2020 is een onaangekondigd incidenteel onderzoek uitgevoerd, op grond van artikel 1.62, vierde lid

van de Wet kinderopvang. 

Dit onderzoek is uitgevoerd vanwege de herstart van de kinderopvang vanaf 11 mei 2020, na een periode van

sluiting (vanaf 16 maart 2020) door de landelijke regels van de overheid om de verspreiding van het

Coronavirus tegen te gaan.

Het onderzoek bestaat uit telefoongesprekken met de houder en een beoordeling van documenten die

de houder gedurende het onderzoek heeft aangeleverd op 3 juli 2020.

Beschouwing

Organisatie en locatie

Mijn Blokje is een kinderopvangorganisatie die zowel dagopvang als buitenschoolse opvang aanbiedt. In

totaal zijn er 9 kinderdagverblijven en is er 1 buitenschoolse-opvanglocatie. 4 kinderdagverblijven en de

buitenschoolse opvang zijn alle afzonderlijke besloten vennootschappen. 2 Kinderdagverblijven zijn

ondergebracht bij een eenmanszaak. Daarnaast is nog een ander kinderdagverblijf ondergebracht onder

een andere eenmanszaak. De afzonderlijke B.V.'s zijn ondergebracht bij Mijn Blokje Holding B.V., die valt

onder de holding TMS B.V. Alle locaties handelen onder de naam Mijn Blokje en veelal wordt hetzelfde

beleid gevoerd en zijn de ruimtes in dezelfde stijl ingericht. Ook de pedagogisch beleidsmedewerker is voor

alle vestigingen dezelfde persoon. De locatie Mijn Blokje aan de Witte de Withstraat is een eenmanszaak. De

houder is mevrouw Azalem, tevens de leidinggevende van de locatie. Mevrouw Azalem is ook inzetbaar als

beroepskracht.

Kinderdagverblijf M. Azalam t.h.o.d.n. Mijn Blokje is gevestigd in een pand in Amsterdam West. Het

kinderdagverblijf is in exploitatie vanaf 8 juni 2018 en staat geregistreerd met 16 kindplaatsen. Het

kinderdagverblijf bestaat uit 1 verticale groep en heeft de beschikking over 2 groepsruimtes en een

slaapkamer.

Aanleiding voor een incidenteel onderzoek

Tijdens de periode dat landelijk noodopvang plaatsvond (16 maart tot 11 mei 2020) en de tijdens de periode

daarna zijn er signalen dat er op het kinderdagverblijf niet volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid

wordt gewerkt met betrekking tot de extra maatregelen om de kans op verspreiding van het Coronavirus te

verminderen.

Tijdens dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een overtreding met betrekking tot de

uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Advies aan college van B&W

De toezichthouder heeft in dit onderzoek geen overtredingen geconstateerd en adviseert om dit rapport ter

kennisname in ontvangst te nemen. 
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Observaties en bevindingen

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Voorgeschiedenis

Tijdens de periode dat landelijk noodopvang plaatsvond (16 maart tot 11 mei 2020) is er telefonisch

contact geweest met de leidinggevende. Dit gesprek had tot doel om in kaart te brengen hoe de

noodopvang op de locatie georganiseerd werd. De leidinggevende heeft ter aanvulling van het gesprek een

aantal documenten toegestuurd, waaronder het 'Protocol Covid-19 ouders juni 2020'. Hierin bleek dat in het

protocol was opgenomen dat bij speelgoed na vervuiling met snot, kwijl, bloed, (bloederige) diarree of

braaksel direct wordt gedesinfecteerd. Dit is niet volgens de hygiëne maatregelen, want alleen bij bloed en

bloederige diarree moet gedesinfecteerd worden nadat gereinigd is. De leidinggevende verklaarde dat dit

een fout in het protocol was, maar dat er niet volgens die werkwijze gewerkt werd op de locatie en dat de

beroepskrachten op de hoogte zijn van hygiënemaatregelen. De leidinggevende heeft direct het protocol

aangepast. Echter, op 24 juni 2020 blijkt een aantal beroepskrachten op een andere locatie van dezelfde

organisatie er niet van op de hoogte te zijn hoe ze op de juiste wijze oppervlakken, zoals het verschoonkussen

en speelgoedmateriaal, moeten reinigen. Een aantal beroepskrachten gebruikt hiervoor een oplossing van

alcohol met water, terwijl dit een oplossing van water met allesreiniger moet zijn. De beroepskrachten die

niet op de hoogte waren blijken invalkrachten te zijn, die ook worden ingezet op Mijn Blokje locatie Witte De

Withstraat. 

Huidige onderzoek

Na de signalen dat er mogelijk niet volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gewerkt met

betrekking tot de extra maatregelen om de kans op verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is er

telefonisch contact opgenomen met de leidinggevende van het kinderdagverblijf. Zij was inmiddels op de

hoogte van de overtreding door de houder van de andere locatie. De toezichthouder heeft uitgelegd dat op

basis van dit signaal en dat daarnaast in eerste instantie ook onjuist opgenomen was in het protocol een

incidenteel onderzoek wordt gestart. De leidinggevende vertelt dat ze gelijk de overtreding op de andere

locatie met haar personeel heeft besproken en zij vertelt dat beroepskrachten wel op de hoogte zijn van de

maatregelen met betrekking tot schoonmaken en reinigen. Omdat de leidinggevende al in gesprek is

geweest met haar personeel is het voor de toezichthouder niet langer mogelijk om na te gaan of de

beroepskrachten ook daadwerkelijk op de hoogte waren. De leidinggevende kan echter wel aantonen op

basis van toegestuurde personeelsroosters dat geen van de invalkrachten die betrokken waren bij de

overtreding op de andere locatie hebben gewerkt op de locatie van de Witte De Withstraat. Tot slot heeft

de leidinggevende het aangepaste document 'Protocol Covid-19 ouders juli 2020' en het aangepaste

veiligheids- en gezondheidsbeleid toegestuurd. In beide documenten zijn de hygiënemaatregelen op de

juiste wijze opgenomen. Afgaand op de toegestuurde documenten is dan ook beoordeeld dat de

beroepskrachten op de locatie werken volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Gebruikte bronnen:

- Telefonisch gesprek met de leidinggevende/houder op 24 juli 1 en 3 juli 2020

- Veiligheid-en gezondheidsbeleid Witte de Withstraat versie 2020, ontvangen op 3 juli 2020

- Personeelsrooster komende 2 weken 15 juni

- Document 'Protocol Covid' versie 19 juli 2020, ontvangen op 3 juli 2020 en reeds in het bezit van de GGD

- Verslag van bevingen 'Vinger aan pols gesprek' op 22 mei 2020

- Jaarlijks onderzoek d.d. 24 juni 2020
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Inspectie-items
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 : M. Azalam t.h.o.d.n. Mijn Blokje

KvK-vestigingsnummer : 000039108287

Website : http://www.mijn-blokje.nl

Aantal kindplaatsen : 16

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Maleka Azalam

KvK-nummer : 63248735

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : mw. S. Albinus

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 01-07-2020

Opstellen concept inspectierapport : 14-08-2020

Zienswijze houder : 21-08-2020

Vaststellen inspectierapport : 21-08-2020

Verzenden inspectierapport naar houder en

oudercommissie

: 28-08-2020

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 28-08-2020

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.

De houder heeft afgezien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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