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Het onderzoek 

 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 

een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
Op 5 juli 2018 heeft GGD Kennemerland in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer een 

onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij kinderdagverblijf Robinson de Optimist in Vijfhuizen. 

  
Het betreft een incidenteel onderzoek n.a.v. klachten (ontvangen bij de GGD op 29 juni, 2 juli en 3 

juli).  
  

Tijdens dit onderzoek zijn enkele items en voorwaarden uit de Wet kinderopvang getoetst. 
  

In deze beschouwing staan de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Na de feiten over 

kinderdagverblijf Robinson de Optimist volgen de belangrijkste bevindingen. Deze zijn elders in het 
rapport per domein verder uitgewerkt. 

  
Feiten over kinderdagverblijf Robinson de Optimist 

Kinderdagverblijf Robinson de Optimist is gehuisvest in basisschool de Optimist en biedt opvang 

aan kinderen van 0-4 jaar. 
  

Klachten (verkorte weergave) 
De klachten kwamen met elkaar overeen en betroffen zorgen van ouders. De ouders hadden hun 

zorgen geuit over het feit dat vier vaste beroepskrachten de afgelopen periode ontslag hadden 
genomen en de komende periode nemen nog vier vaste beroepskrachten ontslag. Hoe gaat de 

houder de pedagogische kwaliteit waarborgen op de groepen met zoveel nieuwe mensen en hoe 

wordt dit alles gecommuniceerd naar de ouders en de oudercommissie. 
  

Belangrijkste bevindingen 
In het onderzoek dat de toezichthouder heeft gevoerd is naar voren gekomen dat de houder en de 

leidinggevende de afgelopen periode drie nieuwe beroepskrachten hebben aangenomen en dat 

er de komende periode nog drie nieuwe beroepskrachten gaan starten. Houder en leidinggevende 
verklaren dat op 1 september een nieuw vast basisrooster rond is. 

Tevens verklaren de houder en de leidinggevende dat de ouders en de OC de komende periode 
worden geïnformeerd over de locatie, middels nieuwsbrieven en ouderavond. De leidinggevende 

heeft verklaart dat het nieuwe team wordt begeleidt en dat dit alles is  beschreven in een 
verbeterplan. De houder zal het verbeterplan ook met de OC bespreken. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Personeel en groepen 
 

  

 
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Er zijn vier groepen op locatie de locatie de Optimist aanwezig. De kinderen hebben een vaste 

stamgroep, op sommige dagen worden de groepen samengevoegd, dit staat in het pedagogisch 

plan beschreven. 
  

Er zijn vaste beroepskrachten op de stamgroepen aanwezig. De afgelopen periode hebben 
vier vaste beroepskrachten ontslag genomen, de komende periode (juli-augustus) zullen nog vier 

beroepskrachten ontslag nemen. Hierdoor is bijna het gehele vaste team per 1 september niet 
meer werkzaam op de locatie en vervangen door nieuwe vaste medewerkers. Op dit moment zijn 

er drie nieuwe vaste beroepskrachten aan het werk en per 1 september volgen nog drie nieuwe 

medewerkers. 
  

Ouders zijn hierover verontrust en vragen zich af of alle vacatures worden ingevuld, of de nieuwe 
beroepskrachten ervaring hebben in de kinderopvang, of de nieuwe beroepskrachten de onrust die 

dit teweeg brengt kunnen opvangen, of de kinderen de juiste zorg krijgen, hoe het management 

ervoor zorg kan dragen dat het nieuwe team stabiel wordt, hoe de begeleiding op de groepen 
plaats gaat vinden, hoe de communicatie plaats gaat vinden etc. Ook hebben ouders aangegeven 

dat zij het prettig vinden als de leidinggevende meer zichtbaar is op de groepen/locatie, zodat zij 
vragen, zorgen en opmerkingen makkelijker kunnen stellen. 

  
Het management en de leidinggevenden hebben aangegeven een verbeterplan te gaan schrijven. 

In dit verbeterplan zullen zij de focus leggen op het inwerken en begeleiden van de nieuwe 

beroepskrachten, ook komen er evaluatiemomenten in het plan te staan. Het plan is in 
conceptvorm klaar en zal de komende tijd worden besproken met de oudercommissie. 

Daarnaast heeft de leidinggevende verklaart dat zij bijna alle openstaande vacatures hebben 
ingevuld en zal zij ervoor zorgdragen dat er per 1 september een vast team aan beroepskrachten 

staat. 

  
De verontruste ouders geven aan dat op dit moment de zorg voor de kinderen op de groepen als 

prettig wordt ervaren (de beroepskrachten op de groepen is nu een mix van oude en nieuwe 
beroepskrachten). 

 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en locatieverantwoordelijke 

 Interview (Ouders/oudercommissie) 
 Nieuwsbrieven (d.d. juli 2018) 

 Verbeterplan Optimist 2018 (concept) 
 Concept notulen OC Ouderavond 10-7-2018 
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Ouderrecht 
 

  
 

Informatie 

 
De houder dient verantwoorde kinderopvang te bieden (artikel 1.49 lid 1) en ouders onder meer 

hierover te informeren (informatie dient te worden gegeven over beleid beschreven in artikel 1.48d 
t/m 1.57d van de Wet). 

Het management en de leidinggevende hebben de verplichting op zich genomen om na  de vragen 

en de onrust, die het vertrek van de beroepskrachten met zich meebrengt, informatie te 
verstrekken aan de ouders en de oudercommissie. 

 
Op 26 juni hebben de ouders een eerste nieuwsbrief ontvangen, op 10 juli was de ouderinformatie 

avond. Naar aanleiding van de ouderinformatie avond heeft het management een verbeterplan 
opgesteld en heeft de leidinggevende een extra nieuwsbrief uitgegeven (juli 2018). Onderdeel van 

deze nieuwsbrief zijn de vaste weekroosters voor de komende periode (week 30 t/m w eek 35 en 

het vaste rooster per 1 september). 
De oudercommissie heeft concept notulen opgesteld op de ouderavond van 10 juli. 

 
Verscheidene ouders hebben aangegeven dat Robinson lang heeft gewacht met het verstrekken 

van informatie, maar dat ze blij zijn dát er nu informatie verstrekt wordt. 

 
 

Oudercommissie 
 

De oudercommissie (verder OC) is ingesteld op de Optimist en de OC heeft de taak de houder te 
adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 

  

De OC heeft een adviserende taak bij "De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 
verantwoorde kinderopvang (eerste lid artikel 1.60), in het bijzonder het pedagogisch beleid dat 

wordt gevoerd". 
  

De houder heeft verklaard dat de ouders en de OC in het bijzonder, worden geïnformeerd over de 

komende periode. Met name de zorgen die de ouders hebben geuit over het wegvallen van het 
vaste team en het inwerken en de pedagogische kwaliteit waarborgen door het nieuwe team. Met 

de OC wordt het verbeterplan besproken. 
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en locatieverantwoordelijke 

 Interview (Ouders/oudercommissie) 

 Concept notulen OC ouderavond 10-7-2018 
 Informatiemateriaal voor ouders 

 Nieuwsbrieven (d.d. juli 2018) 
 Verbeterplan Optimist 2018 (concept) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Personeel en groepen 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 

toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Ouderrecht 

Informatie 

De houder informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid zoals 

beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de Wet. 
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang) 

Oudercommissie 

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te 

adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 

OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum 

betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende 
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen. 
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : KDV Robinson De Optimist 

Website : http://www.robinson.nl  
Aantal kindplaatsen : 55 

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 
Gegevens houder 

Naam houder : Robinson Kinderopvang BV 
Adres houder : Korte Zijlweg 9 

Postcode en plaats : 2051BD Overveen 

Website : www.robinson.nl  
KvK nummer : 34131017 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Kennemerland 

Adres : Postbus 5514 
Postcode en plaats : 2000GM Haarlem 

Telefoonnummer : 023-5159500 
Onderzoek uitgevoerd door :  M. Smit 

 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Haarlemmermeer 

Adres : Postbus 250 
Postcode en plaats : 2130AG HOOFDDORP 

 
Planning 

Datum inspectie : 05-07-2018 

Opstellen concept inspectierapport : 17-07-2018 
Vaststelling inspectierapport : 04-08-2018 

Verzenden inspectierapport naar houder : 04-08-2018 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 04-08-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 06-08-2018 
 

 
 

http://www.robinson.nl/
http://www.robinson.nl/
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.  

 

 

 
 

 
 

 

 


