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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 6 december 2018 is een onaangekondigd incidenteel onderzoek uitgevoerd, op grond van artikel 1.62, vierde
lid van de Wet kinderopvang, om te beoordelen of de verzochte uitbreiding van 20 naar 33 kindplaatsen
redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Aangezien
de houder ten tijde van het inspectiebezoek nog geen beleidsstukken had aangepast en de beoogde nieuwe
ruimte nog niet passend had ingericht, is het onderzoek in overleg met de gemeente Amsterdam opgeschort.
Ten behoeve van het onderzoek heeft de houder de benodigde documenten binnen de
onderzoekstermijn toegestuurd.

Beschouwing
Buitenschoolse opvang Bilderdijkpark wordt geëxploiteerd door een stichting. De stichting is een kleine
buurtgerichte organisatie en het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden. Bij de buitenschoolse opvang
werkt een team van drie vaste beroepskrachten, van wie er één met verlof is. Het team wordt aangestuurd door
de directeur van de stichting. Voor het opstellen van het beleid is een extern adviseur ingeschakeld. De
buitenschoolse opvang ligt naast speeltuin ASV Bilderdijkpark.
De buitenschoolse opvang bestaat momenteel uit één basisgroep waarin maximaal twintig kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 12 jaar worden opgevangen. Er worden kinderen opgevangen van basisschool De Waterkant en
de Dr. Rijk Kramerschool. Voor de kinderen van de opvang wordt door ASV Bilderdijkpark een gevarieerd
activiteitenprogramma georganiseerd, waaraan ook kinderen uit de buurt deelnemen. Naast de bso-ruimte
bevindt zich namelijk de activiteitenruimte van ASV Bilderdijkpark. Bij deze activiteiten worden, naast de
beroepskrachten, ook vrijwilligers ingezet, die een contract hebben bij de stichting.
De houder is voornemens om het aantal kindplaatsen uit te breiden van 20 naar 33 vanwege de wetswijziging die
per 1 januari 2019 van kracht is en die betrekking heeft op de beroepskracht-kindratio in de buitenschoolse
opvang. Daarnaast wil de houder een tweede basisgroep openen. Indien de uitbreiding kan plaatsvinden zullen er
twee verticale basisgroepen zijn, waarin elk respectievelijk 22 en 11 kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen
worden opgevangen.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 20 naar 33.
Uit het onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de
kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende regelgeving. De
toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - positief te besluiten op het
wijzigingsverzoek en dit vanaf de dagtekening van het besluit op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder heeft op 26 november 2018 een wijzigingsverzoek voor de uitbreiding van het aantal kindplaatsen bij
Bilderdijkpark bij het college ingediend.
Gebruikte bronnen:
- Formulier wijzigingsverzoek d.d. 20 februari 2018
- Inspectieonderzoek

Bilderdijkpark - Incidenteel onderzoek 06-12-2018

4/11

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
In dit inspectieonderzoek is alleen de voorwaarde met betrekking tot de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de basisgroepen beoordeeld. Dit is opgenomen in het pedagogisch beleidsplan van de locatie.
Hierin is beschreven dat Groep 1 beneden zal bestaan uit maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12
jaar en Groep 2 boven uit maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Volgens het Besluit
kwaliteit kinderopvang mogen in een groep van 22 kinderen, maximaal achttien kinderen tot 7 jaar worden
opgevangen. In een groep van elf kinderen, mogen maximaal negen kinderen tot 7 jaar worden opgevangen. Dit
heeft de directeur binnen de onderzoekstermijn toegevoegd aan het pedagogisch beleidsplan.
Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de directeur
- Informatiegids BSO Bilderdijkpark, versie februari 2019, ontvangen op 27 februari 2019
- Handboek Pedagogisch BSO Bilderdijkpark, versie februari 2019, ontvangen op 27 februari 2019
- Pagina 8 Informatiegids, ontvangen op 1 maart 2019
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten
Wanneer de wijziging van het aantal kindplaatsen zal plaatsvinden is een verandering in het personeelsbestand
niet noodzakelijk. Er zijn drie beroepskrachten werkzaam bij de buitenschoolse opvang. Een van hen is ten
tijde van het inspectieonderzoek nog met verlof, maar de directeur verklaart dat wanneer zij terug is, de tweede
groep geopend zal worden. Ook is een vaste invalkracht beschikbaar. De huidige bezetting is voldoende om het
gewenste aantal kinderen te kunnen opvangen.
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek van 6 december 2018 is beoordeeld dat er voldoende beroepskrachten
voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen worden ingezet. Redelijkerwijs zal ook bij de wijziging van het
aantal kindplaatsen worden voldaan aan deze voorwaarden.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Indien de wijziging kan plaatsvinden zullen er twee basisgroepen zijn:
- Groep 1 beneden, waarin maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zullen worden
opgevangen;
- Groep 2 boven, waarin maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar zullen worden opgevangen.
Volgens het Besluit kwaliteit kinderopvang kunnen er 22 kinderen in Groep 1 beneden worden geplaatst, maar
mogen van deze groep maximaal achttien kinderen onder de zeven jaar aanwezig zijn. In Groep 2 boven mogen
van deze groep maximaal negen kinderen van 4 tot 7 jaar tegelijkertijd opgevangen worden. De directeur
verklaart hier rekening mee te houden waardoor redelijkerwijs zal worden voldaan aan de voorwaarde.
Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten en directeur
- Pedagogisch beleidsplan, versie februari 2019, ontvangen op 27 februari 2019
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 6 december 2018
- Inspectieonderzoek
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Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft in de aanloop naar de beoogde uitbreiding het veiligheids- en gezondheidsbeleid herzien. Er wordt
een extra ruimte in gebruik genomen, waarvoor de risico's zijn geïnventariseerd. Bij de inrichting van de ruimte
zijn maatregelen getroffen zodat de ruimte veilig in gebruik kan worden genomen, zoals het wegwerken van
snoeren met behulp van kabelgoten. Aangezien de nieuwe ruimte zich bevindt op de eerste verdieping, zal er ook
gebruikgemaakt worden van een trap. De bijbehorende risico's en maatregelen waren nog niet opgenomen in het
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit is besproken met de beroepskracht die verantwoordelijk is voor het
aanpassen van dit beleid en dit is binnen de onderzoekstermijn toegevoegd aan het beleid.
Op basis van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de verklaringen van de beroepskracht en directeur blijkt dat
het veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoende is geactualiseerd om aan te sluiten bij de beoogde uitbreiding.
Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met een beroepskracht en directeur
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid Bilderdijkpark, versie 2019, ontvangen op 19 februari 2019
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid Bilderdijkpark, versie 2019, ontvangen op 8 maart 2019
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
De houder heeft voorafgaand aan het wijzigingsverzoek van het aantal kindplaatsen een omgevingsvergunning
aangevraagd. Op 14 november 2018 is een omgevingsvergunning afgegeven, waarbij maximaal 200 personen
toegestaan zijn in het gebouw.
De huidige groepsruimte (bestaande uit de bso-ruimte 1.11, berging 1.12 en keuken 1.13) heeft volgens de
plattegrond behorende bij de omgevingsvergunning een oppervlakte van 89,79 m². Ruimte 1.12 was in eerste
instantie niet aangemerkt als verblijfsruimte, hoewel deze ruimte al sinds de registratie (in 2010) is ingericht als
speelruimte. De directeur heeft hierover contact opgenomen met de gemeente Amsterdam en de toegang tot
deze ruimte verbreed, zodat de 'berging' ook meegeteld kan worden in de oppervlakte. De directeur heeft verder
verklaard er zorg voor te dragen dat er een nieuwe plattegrond wordt opgesteld die overeenkomt met de
praktijk.
De nieuwe groepsruimte, namelijk de knutselzolder (bijeenkomstfunctie 3, verblijfsruimte 2.01), heeft een
oppervlakte van 37,57 m². Met elkaar hebben de groepsruimtes voldoende oppervlakte voor de opvang van 33
kinderen.
De nieuwe ruimte is onder andere ingericht met tafels, knutselspullen, een spelletjeskast en zitzakken. Ook staat
er een bureau met computer, zodat het voor kinderen mogelijk is om hun huiswerk te maken. Ongeveer
halverwege de ruimte hangen gordijnen, zodat de mogelijkheid bestaat om een gedeelte van de ruimte (deels) af
te schermen, bijvoorbeeld voor oudere kinderen die behoefte hebben aan een aparte plek om zich terug te
trekken.
Buitenruimte
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van de aangrenzende openbare speeltuin van ASV Bilderdijkpark. Deze
buitenspeelruimte is toegankelijk en gedurende de opvangtijden altijd beschikbaar voor de kinderen. De kinderen
hebben de beschikking over diverse speeltoestellen zoals glijbanen en schommels. Ook is er een zandbak
aanwezig. Daarnaast bevindt zich aan de voorzijde van het gebouw nog een verhard voetbalveld, waar kinderen
balspellen kunnen doen.
Er zijn geen maten van deze buitenruimte bekend, maar het is een ruime speelplaats die zichtbaar groot genoeg
is voor de opvang van 33 kinderen.
Gebruikte bronnen:
- Omgevingsvergunning d.d. 14 november 2018, ontvangen op 27 november 2018
- Plattegrond, behorend bij omgevingsvergunning d.d. 14 november 2018, ontvangen op 29 november 2018
- Gesprekken met de directeur
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld
mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij verzoekt de houder de
gegevens te wijzigen.

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

Personeel en groepen
Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b bij het besluit
en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van de
basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, met dien verstande
dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen, op
vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van het aantal minimaal in te zetten
beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met
inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen
worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in ieder
geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste
beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende
inzet niet per week verschilt.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een kind wordt opgevangen in één basisgroep.
De maximale grootte van de basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1a, onderdeel b van het
Besluit kwaliteit kinderopvang. Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en
ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep;
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij
de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en
gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het
veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.

Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen, zijn veilig,
toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het geval een buitenspeelruimte niet
aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en
veilig bereikbaar.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Bilderdijkpark
000031607101

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcde en plaats
KvK-nummer

:
:
:
:

Stichting Buitenschoolse opvang Bilderdijkpark
Bilderdijkpark 10A
1052 SB Amsterdam
34286316

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mw. E. Matthijs, MSc.

20
Nee

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Postadres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door
Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam
Postadres
Postcode en plaats

: Gemeente Amsterdam
: Amstel 1
: 1011 PN AMSTERDAM

Planning
Datum inspectiebezoek
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststellen inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport
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:
:
:
:
:

06-12-2018
12-03-2019
15-03-2019
15-03-2019
15-03-2019

: 15-03-2019
:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Bilderdijkpark - Incidenteel onderzoek 06-12-2018

11/11

