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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 onaangekondigd nader onderzoek.
Het nader onderzoek wordt uitgevoerd naar aanleiding van een handhavingsbesluit van de
gemeente Rotterdam.

Beschouwing
Feiten over Vivere Democratisch Onderwijs
Buitenschoolse opvang Vivere Democratisch Onderwijs ma akt deel uit van Stichting Vivere
Democratisch Onderwijs. Buitenschoolse opvang Vivere Democratisch Onderwijs is een locatie met
3 horizontale groepen en biedt 80 kindplaatsen.
De buitenschoolse opvang wordt gehuisvest in het pand van de basisschool van d e Stichting Vivere
Democratisch Onderwijs. De Stichting biedt particulier onderwijs aan volgens de principes van het
Democratisch Onderwijs. De BSO is samen met de basisschool van de Stichting gehuisvest in het
pand aan de Horatiusstraat in Rotterdam.
De Stichting presenteert de school en de BSO als Integraal Kindercentrum waar zowel
basisonderwijs als buitenschoolse opvang wordt aangeboden. De leerkrachten van de school zijn
ook beroepskracht van de BSO. Daarnaast worden pedagogisch medewerkers en stagiaires op de
groepen ingezet. Er wordt zowel voorschoolse als naschoolse opvang aangeboden.
Inspectiegeschiedenis

26-11-2019; onderzoek na registratie. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd binnen de
domeinen 'Veiligheid en Gezondheid' en 'Ouderrecht'.

30-07-2019; onderzoek voor registratie. Het betreft een verhuizing van de locatie aan de
Nieuwenoord 3 te Rotterdam. De buitenschoolse opvang is op 9 augustus 2019 geregistreerd
in het Landelijk Register Kinderopvang.
Bevindingen op hoofdlijnen
Tijdens dit nader onderzoek zijn er geen overtredingen meer geconstateerd op de beoordeelde
items van de domeinen 'Veligheid en gezondheid' en 'Ouderrecht'.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Tijdens het onderzoek na registratie met bezoekdatum 26 november 2019 is geconstateerd dat de
houder geen duidelijke termijnen heeft benoemd in het actieplan waarbinnen de actie moet zijn
opgepakt of moet zijn afgerond.
Voortgang huidige situatie:
Er is een plan van aanpak waarin beschreven wordt welke maatregelen binnen welke termijn
zijn/worden genomen betreffende veiligheid, gezondheid en risico op grensoverschrijdend gedrag
(o.a. 4 ogenprincipe, VOG’s, elkaar aanspreken).
Conclusie:
De overtreding is hierbij opgeheven.

Gebruikte bronnen


Doorlopend actieplan V&G, verzonden aan toezichthouder op 3-6-2020

Ouderrecht

Oudercommissie
Tijdens het jaarlijks onderzoek met bezoekdatum 26 november 2019 is geconstateerd dat de
houder nog geen reglement oudercommissie heeft vastgesteld en op het moment van inspectie nog
geen oudercommissie heeft ingesteld. Het aantal kinderen waarvoor een plaatsingsovereenkomst is
afgesloten is hoger dan 50.
Voortgang huidige situatie:
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. De inhoud van dit reglement wordt bij
een volgend jaarlijks onderzoek beoordeeld.
De houder heeft een oudercommissie ingesteld. Op dit moment zitten er 3 ouders in de
oudercommissie.
Conclusie:
De overtredingen zijn hierbij opgeheven.

Gebruikte bronnen



Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (via de mail met houder)
Reglement oudercommissie (januari 2020, versie 1.0.)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Ouderrecht
Oudercommissie
De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel
1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement
oudercommissie vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang)
Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang.
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 van een kindercentrum 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
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

Vivere Horatiusstraat
http://www.viveredemocratischonderwijs.nl
000043573290
80

:
:
:
:
:

Stichting Vivere Democratisch Onderwijs
Horatiusstraat 50
3076XB Rotterdam
66536588
Ja

:
:
:
:
:

GGD Rotterdam-Rijnmond
Postbus 70014
3000KS ROTTERDAM
010 4984015
S.E. van Wijngaarden

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

: Rotterdam
: Postbus 70014
: 3000KS ROTTERDAM

:
:
:
:
:
:

18-06-2020
Niet van toepassing
Niet van toepassing
18-06-2020
18-06-2020
18-06-2020

: 18-06-2020
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