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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 aangekondigd nader onderzoek. 

 

Beschouwing 

De kwaliteit van de opvang van kinderen is van invloed op hun ontwikkeling. Daarom stelt de 

Rijksoverheid kwaliteitseisen aan de kinderopvangorganisaties in de Wet kinderopvang. 

 

Indien blijkt dat niet geheel aan de gestelde eisen is voldaan, zal de toezichthouder het college van 

de betreffende gemeente via het inspectierapport adviseren te handhaven conform het 

handhavingsbeleid. De gemeente stelt hierna een schrijven naar de houder op. Hoe deze is 

opgesteld is afhankelijk van het gemeentelijk handhavingsbeleid. 

 

De gemeente geeft vervolgens de toezichthouder van de GGD opdracht om een (onaangekondigd) 

nader onderzoek uit te voeren. Een nader onderzoek richt zich op de overtredingen die zijn 

geconstateerd tijdens het vorige onderzoek. Op de laatste pagina’s van het rapport staat een 

overzicht van de getoetste inspectie-items. 

 

Voor een uitgebreide uitleg over het inspectieproces en de verantwoordelijkheden voor het toezicht 

en de handhaving op de kwaliteit, verwijzen wij naar www.rijksoverheid.nl. 

  

De locatie 

De locatie is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) geregistreerd met 32 kindplaatsen.  

Er wordt opvang geboden in twee stamgroepen, een babygroep met kinderen van 0 tot 2 jaar en 

een verticale groep met kinderen van 0 tot 4 jaar.  

Het kinderdagverblijf (KDV) is gevestigd in Hoorn in een pand waar tevens diverse stichtingen hun 

kantoor houden. Het KDV heeft een eigen buitenruimte. Naast dit KDV heeft de houder tevens een 

KDV en een buitenschoolse opvang (BSO) in Zaandam. 

 

Inspectiegeschiedenis 

• Op 17 april 2020 heeft de houder van Amira kindercentrum Hoorn BV. een aanvraag tot 

registratie van een nieuwe voorziening dagopvang ingediend bij de gemeente Hoorn. De 

gemeente Hoorn heeft GGD Hollands Noorden opdracht gegeven een onderzoek voor 

registratie uit te voeren. Op 6 juli 2020 is de locatie opgenomen in het Landelijke Register 

Kinderopvang (LRK).  

• Op 28 september 2020 heeft een onaangekondigd onderzoek na registratie plaats gevonden. 

Deze heeft later plaatsgevonden door de Corona-pandemie. Tijdens dit onderzoek zijn 

tekortkomingen geconstateerd binnen de items: 'Pedagogisch beleid', 'Aantal beroepskrachten 

en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires', 'Meldcode 

kindermishandeling en huiselijk geweld' en 'Informatie'.  Handhaving werd geadviseerd en 

gemeente Hoorn heeft GGD Hollands Noorden verzocht een nader onderzoek uit te voeren 

naar de tekortkomingen.      

 

De inspectierapporten zijn in te zien op www.landelijkregisterkinderopvang.nl 
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Aanleiding onderzoek 

De GGD Hollands Noorden heeft van gemeente Hoorn opdracht gekregen tot het uitvoeren van een 

nader onderzoek naar de tekortkomingen die zijn geconstateerd tijdens het onderzoek na 

registratie van 28 september 2020. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd na verloop van de gegeven hersteltermijn, welke staat genoemd 

in de aanwijzing die de gemeente heeft gestuurd naar de houder. 

 

Het onderzoek 

Tijdens dit onderzoek heeft de toezichthouder telefonisch gesproken met de houder en een 

beroepskracht werkzaam op KDV Hoorn. Verder zijn de nodige documenten ingezien.  

De bevindingen zijn besproken met de beroepskracht en de houder. 

 

Conclusie 

De tekortkomingen op de voorwaarden zijn opgeheven.  

Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 

 



 

5 van 13 

Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 27-01-2021 

Amira Kindercentrum Hoorn B.V. te Hoorn 

 

Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en besproken is.   

 

Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarde: 

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 

de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in 

ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: - met toestemming van de ouders kennis over 

de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school bij de overgang van het kind 

naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de 

buitenschoolse opvang; - bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden 

gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere 

ondersteuning.  

 

Kopie inspectierapport onderzoek van 28 september 2020: 

'De meeste eisen zijn in het pedagogisch beleid concreet beschreven. Echter ontbreekt een 

concrete beschrijving over de wijze waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en 

gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met de buitenschoolse opvang wordt 

gestreefd. In het pedagogisch beleid is wel een beschrijving opgenomen van de wijze waarop deze 

doorlopende ontwikkellijn naar school is maar niet naar de buitenschoolse opvang.' 

 

Voor een inhoudelijk overzicht van de betreffende overtredingen verwijst de toezichthouder naar 

het inspectierapport op de website van het Landelijk Register Kinderopvang, 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

Pedagogisch beleid 

Ten behoeve van dit nader onderzoek is het pedagogisch beleid opnieuw beoordeeld.  

Op 3 februari 2021 heeft de toezichthouder het pedagogisch beleid ontvangen.  

Hierin staat nu concreet beschreven op welke wijze de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en 

gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met de buitenschoolse opvang wordt 

gestreefd. 

 

De tekortkoming is verholpen, aan de getoetste voorwaarde is voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder op 27 februari 2021) 

• Pedagogisch beleidsplan (Amira kindercentrum Hoorn, V2- 10-2020, ontvangen op 3 februari 

2021) 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet 

voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het 

aantal kinderen en hun leeftijd. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en besproken is. 

 

Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarde: 

• Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 

Besluit kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht 

aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen 

vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De houder 

van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam 

en het telefoonnummer van deze persoon.  

 

Kopie inspectierapport van 28 september 2020: 

'De toezichthouder heeft bij de beroepskracht navraag gedaan naar wie de beroepskracht kan 

bellen wanneer de groepshulp niet aanwezig is en er zich een calamiteit voordoet, de zogenaamde 

achterwacht. De beroepskracht vertelde eigenlijk niet te weten wie de achterwacht is.  

Ze zou als eerste de houder bellen maar die is meestal werkzaam in Zaandam, wat langer dan  

15 minuten rijden ligt van het KDV. Daarnaast kon de beroepskracht ook niet de juiste informatie 

over de achterwacht vinden op de locatie omdat niet het juiste Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

aanwezig was.' 

 

Voor een inhoudelijk overzicht van de betreffende overtredingen verwijst de toezichthouder naar 

het inspectierapport op de website van het Landelijk Register Kinderopvang, 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

Tijdens dit nader onderzoek heeft de toezichthouder een telefonisch gesprek gevoerd met de 

beroepskracht. De toezichthouder heeft navraag gedaan bij de beroepskracht wie de beroepskracht 

kan bellen wanneer zij alleen werkzaam is op de locatie en zich een calamiteit voordoet.  

De beroepskracht vertelde dat de beheerder van het pand de achterwacht is en dat het 

telefoonnummer terug te vinden is op kantoor. Daarnaast heeft de toezichthouder het veiligheids- 

en gezondheidsbeleid ontvangen van de houder waarin de achterwacht vermeld staat.  

Deze komt overeen met wat de beroepskracht de toezichthouder heeft verteld. 

 

De tekortkoming is verholpen, aan de getoetste voorwaarde is voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht op 2 februari 2021) 

• Beleid veiligheid- en gezondheid (Amira Hoorn 03-2020, ontvangen op 3 februari 2021) 
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Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het 

gebruik van deze meldcode bevorderen. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en besproken is. 

 

Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarden: 

• De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.  

• De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, 

dat hij onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem 

bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig 

maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van 

een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg 

blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt 

aan een dergelijk misdrijf doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en 

stelt hij de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.  

• De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze 

dat, indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat 

een ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of 

heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder 

die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan 

dit misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.  

• De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze 

dat, indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke 

persoon die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 

tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder 

geboden kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur 

kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe 

aangewezen opsporingsambtenaar.  

 

Kopie inspectierapport van 28 september 2020: 

'Conclusie: 

Omdat de meldcode kindermishandeling niet aanwezig was op de locatie en de beroepskracht 

onvoldoende op de hoogte was van de meldcode kindermishandeling heeft de houder onvoldoende 

de kennis bevordert omtrent de meldcode kindermishandeling.' 

 

Voor een inhoudelijk overzicht van de betreffende overtredingen verwijst de toezichthouder naar 

het inspectierapport op de website van het Landelijk Register Kinderopvang, 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Ten behoeve van dit nader onderzoek heeft de toezichthouder een telefonisch gesprek gevoerd met 

de beroepskracht. De beroepskracht vertelde dat de meldcode nu in een map op kantoor te vinden 

is en dat deze tijdens een overleg aan bod is gekomen. Naar aanleiding van vragen die de 

toezichthouder heeft gesteld kon de beroepskracht signalen vertellen van kindermishandeling, 

welke stappen de beroepskracht dient te nemen bij een vermoeden en de mogelijkheid om  

Veilig Thuis te bellen. Daarnaast heeft de toezichthouder navraag gedaan wanneer de 

beroepskracht een collega of de houder verdenkt van kindermishandeling.  

De beroepskracht wist de te nemen stappen en dat er contact opgenomen dient te worden met de 

Vertrouwensinspecteur van het Onderwijs. De beroepskracht is voldoende op de hoogte van de 

meldcode.  

 

De tekortkomingen zijn verholpen, aan de getoetste voorwaarden is voldaan.  

 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview (beroepskracht op 2 februari 2021) 

• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Amira, juni 2018) 
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Ouderrecht 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:  

 

De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden. 

 

Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een 

beschrijving van wat bekeken, gelezen en besproken is. 

 

Tijdens het laatste onderzoek werd niet voldaan aan de volgende voorwaarde: 

• De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport 

door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk 

vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het 

inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.  

 

 

Kopie inspectierapport van 28 september 2020: 

'Vanwege het ontbreken van een verwijzing naar het KDV in Hoorn, was tevens niet het meest 

recente inspectierapport op de website van de houder op het moment van het inspectiebezoek 

geplaatst op de website van de houder. De houder heeft in een reactie laten weten dit op de 

website te plaatsen.' 

 

Voor een inhoudelijk overzicht van de betreffende overtredingen verwijst de toezichthouder naar 

het inspectierapport op de website van het Landelijk Register Kinderopvang, 

www.landelijkregisterkinderopvang.nl. 

Informatie 

Ten behoeve van dit nader onderzoek heeft de toezichthouder de website van de houder bekeken 

op 27 januari 2021. Hierop is nu duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de vestiging in 

Zaandam en die in Hoorn. Daarnaast is een link naar het inspectierapport van het KDV op de 

website geplaatst. 

 

De tekortkoming is verholpen, aan de getoetste voorwaarde is voldaan.  
 

Gebruikte bronnen 

• Website (www.amirakindercentrum.nl) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 

ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 

ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 

geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 

- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 

aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 

opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  

- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 

worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 

(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 

 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit 

kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, 

is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in 

het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.  

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de 

naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 

(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 

onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is 

geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 

van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 

doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 

vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 

(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 
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De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een 

ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 

gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 

gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan 

onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden 

gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit 

misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 

(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 

indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon 

die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de 

zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden 

kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en 

in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen 

opsporingsambtenaar. 

(art 1.51c Wet kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

 

Informatie 

De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door 

het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare 

plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter 

inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats. 

(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : Amira Kindercentrum Hoorn B.V. 

Website : http://www.amirakindercentrum.nl 

Vestigingsnummer KvK : 000043548644 

Aantal kindplaatsen : 32 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

Gegevens houder 

Naam houder : Amira Kindercentrum Hoorn B.V. 

Adres houder : Hof van Zaenden 67 

Postcode en plaats : 1508 XD Zaandam 

KvK nummer : 75690446 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Hollands Noorden 

Adres : Postbus 9276 

Postcode en plaats : 1800 GG Alkmaar 

Telefoonnummer : 088-0100549 

Onderzoek uitgevoerd door :  Mevrouw S. Laan  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hoorn 

Adres : Postbus 603 

Postcode en plaats : 1620 AR HOORN NH 

Planning 

Datum inspectie : 27-01-2021 

Opstellen concept inspectierapport 

Hoor en wederhoor 

: Niet van toepassing 

: Niet van toepassing 

Zienswijze houder : Niet van toepassing 

Vaststelling inspectierapport : 09-02-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-02-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 09-02-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 10-02-2021 
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Definitief inspectierapport dagopvang nader onderzoek 27-01-2021 

Amira Kindercentrum Hoorn B.V. te Hoorn 

 


