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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 9 februari 2017 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen en naar aanleiding van een handhavingsbesluit dat is genomen door de gemeente, een nader
onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek en een onaangekondigd onderzoek
op locatie.
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Locatie
BSO Lotus is gevestigd in de basisschool van de Geert Groote School in Amsterdam Zuid. Er zijn twee
basisgroepen met ieder maximaal twintig kindplaatsen. In groep Lotus 1 worden van 13.00 tot 14.45 uur
maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar opgevangen. Deze kinderen hebben een korte dag
en gaan om 14.45 uur naar huis. Om 14.45 uur komen de oudere kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar
uit school; dit zijn ook maximaal twintig kinderen en deze kinderen worden van 14.45 tot 18.00 uur in groep
Lotus 1 opgevangen. In groep Lotus 2 worden van 13.00 tot 18.00 uur maximaal twintig kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 7 jaar opgevangen. Net als op de basisschool wordt er gewerkt vanuit een antroposofische
visie. Dit is onder andere te zien aan de inrichting van de groepsruimtes waarin veel gebruik wordt gemaakt van
houten speelgoed en meubilair.
Voorgeschiedenis
In het jaarlijks onderzoek van 5 april 2016 is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de opvang in
groepen. Naar aanleiding hiervan is Bureau Handhaving Kinderopvang een handhavingstraject gestart, en is op 14
juni 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan de houder. In het huidige nader onderzoek is de voorwaarde,
zoals opgenomen in de last onder dwangsom, met betrekking tot de opvang in groepen beoordeeld.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert de handhaving niet te
vervolgen.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Tijdens het jaarlijks inspectieonderzoek, d.d. 6 juni 2016, is geconstateerd dat één van de kinderen niet in de
eigen basisgroep werd opgevangen en dat dit op de dag zelf werd besloten door de beroepskrachten. Het
formulier waarmee op de buitenschoolse opvang werd gewerkt om vast te leggen dat een kind in een tweede
basisgroep wordt opgevangen voldeed niet aan de wettelijke eisen.
Tijdens het nader onderzoek d.d. 5 september 2016 verklaren de beroepskrachten dat het sinds het jaarlijks
onderzoek niet meer is voorgekomen dat een kind in een tweede basisgroep is opgevangen. Dit blijkt tevens uit
een steekproef genomen uit de toegestuurde presentielijsten van de maand juli 2016, het bijbehorende rooster
en de kindplanning van de maand juli 2016. Het formulier waarin wordt vastgelegd dat een kind in een bepaalde
periode in een andere basisgroep wordt opgevangen is aangepast en voldoet aan de gestelde wettelijke eisen.
Opvang in groepen
Tijdens het huidige nader onderzoek worden alle kinderen op de dag van het inspectiebezoek in hun eigen
basisgroep opgevangen. De beroepskrachten verklaren dat het voorkomt dat een kind in een tweede basisgroep
wordt opgevangen, ouders hebben hier vooraf een formulier voor ondertekend. De ingevulde formulieren voor
opvang in een tweede basisgroep die de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek tonen, voldoen echter niet
aan de wettelijke eisen. De directeur verklaart per e-mail op 15 februari 2017 dat door een fout in de
communicatie niet de formulieren zijn gebruikt die vorig jaar (na het jaarlijks onderzoek van 6 juni 2016) zijn
opgesteld, maar gebruik is gemaakt van de oude formulieren. Wel verklaart zij dat ouders officieel op de hoogte
zijn gebracht van het beleid met betrekking tot opvang in een tweede basisgroep en ouders schriftelijk akkoord
zijn gegaan met plaatsing, indien nodig, op de andere basisgroep. De directeur verklaart dat alle oude formulieren
inmiddels zijn vernietigd en gebruik zal worden gemaakt van de formulieren die tijdens het nader onderzoek van 5
september 2016 zijn toegestuurd en in orde zijn bevonden. De directeur heeft deze formulieren op 16 februari
2017 nogmaals toegezonden.
Uit een steekproef genomen uit de toegestuurde presentielijsten van de maand januari 2017, het bijbehorende
rooster en de kindplanning van de maand januari 2017 blijkt dat de kinderen in deze periode in de eigen
basisgroep zijn opgevangen.
Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de beroepskrachten
- E-mailbericht van de directeur d.d. 15 februari 2017
- 'Toestemmingsformulier plaatsen op andere dan eigen stamgroep', ontvangen op 16 februari 2017
- 'Aanvraagformulier voor extra opvangdagen', ontvangen op 16 februari 2017
- Presentielijsten van de maand januari 2017, ontvangen op 16 februari 2017
- Planningslijsten van de maand januari 2017, ontvangen op 15 februari 2017
- Rooster van de maand januari 2017, ontvangen op 15 februari 2017
- 'Oude' toestemmingsformulieren bso Lotus, ingezien tijdens inspectiebezoek en ontvangen op 15 februari 2017
- Inspectiebezoek d.d. 9 februari 2017
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Inspectie-items
Personeel en groepen
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

BSO Lotus B.V.
000021504016
http://www.bsolotus.nl
40
Nee

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

:
:
:
:
:

BSO Lotus B.V.
Fred. Roeskestraat 82
1076 ED Amsterdam
51478196

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mw. J. Jochems

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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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, artikel 1.62, vijfde lid, wordt de houder
bij een nader onderzoek niet in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. Dit onderzoek wordt wel
openbaar gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
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