Inspectierapport
BSO Lotus B.V. (BSO)
Fred. Roeskestraat 82
1076 ED Amsterdam
Registratienummer: 120327867

Toezichthouder
In opdracht van
Datum inspectie
Type onderzoek
Status
Datum vaststellen inspectierapport

:
:
:
:
:
:

BSO Lotus B.V. - Nader onderzoek - 27-05-2019

GGD Amsterdam
Gemeente Amsterdam
27-05-2019
Nader onderzoek
definitief
05-06-2019

1/7

Inhoudsopgave
Het onderzoek
Observaties en bevindingen
Personeel en groepen

Inspectie-items
Gegevens voorziening
Gegevens toezicht

BSO Lotus B.V. - Nader onderzoek - 27-05-2019

2/7

Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 27 mei 019 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van een
handhavingsprocedure die is gestart door de gemeente Amsterdam, een nader onderzoek uitgevoerd. Het
onderzoek bestaat uit een documentenonderzoek in de vorm van e-mailcorrespondentie met de houder.
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Locatie
BSO Lotus B.V. is een kleinschalige buitenschoolse opvang gevestigd in de Geert Groote School in
Amsterdam-Zuid. De houder van de buitenschoolse opvang (bso) heeft dezelfde naam als de vestiging. Er
zijn twee basisgroepen met ieder maximaal twintig kindplaatsen.
Tijdens inspectieonderzoek van 21 november 2018 is een overtreding geconstateerd met betrekking tot de
beroepskwalificatie van een van de vaste beroepskrachten die na het vorig jaarlijks onderzoek van 15
augustus 2017 in dienst is getreden.
Naar aanleiding van deze overtreding is door de gemeente Amsterdam op 6 februari 2019 een aanwijzing
afgegeven. In het huidige nader onderzoek is beoordeeld of de houder deze overtreding heeft nageleefd.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot beroepskwalificaties van het personeel heeft de toezichthouder geen overtredingen
geconstateerd. De toezichthouder adviseert dit rapport ter kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen
Personeel en groepen
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
Tijdens het vorig jaarlijks inspectieonderzoek is geconstateerd dat niet alle beroepskrachten die werken bij
het kindcentrum beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals opgenomen in de cao
Kinderopvang. De beroepskracht die sinds het jaarlijks inspectieonderzoek van 15 augustus 2017 nieuw in
dienst was getreden, bleek in het bezit te zijn van een diploma dat alleen in combinatie met een aanvullende
opleiding kwalificeert voor beroepskracht in de buitenschoolse opvang. De beroepskracht bleek echter niet
in het bezit te zijn van deze aanvullende certificaten.
In de zienswijze op het jaarlijks inspectierapport d.d. 21 november 2018 is door de leidinggevende verklaard
dat de betreffende beroepskracht op non-actief is gesteld en dat samen met de beroepskracht naar een
oplossing, zoals het volgen van een aanvullende opleiding is gezocht. De betreffende persoon heeft hier
echter van afgezien waarna zij uit dienst is getreden.
De leidinggevende verklaart in een e-mail van 28 mei 2019 dat de betreffende beroepskracht destijds uit
dienst is getreden. Sinds het jaarlijks onderzoek van 21 november 2018 is geen nieuw personeel
aangenomen. De beroepskrachten die reeds werkten bij de organisatie zijn meer gaan werken om te zorgen
dat er dagelijks voldoende personeel aanwezig was.
Wanneer nieuw personeel wordt aangenomen zal de toezichthouder hiervan op de hoogte worden gesteld,
verklaart de leidinggevende in hetzelfde e-mailbericht.
Uit bovenstaande blijkt de overtreding ten tijde van het jaarlijks inspectieonderzoek reeds was opgeheven,
omdat de betreffende beroepskracht uit dienst was getreden. Omdat sindsdien geen nieuw personeel is
aangenomen, is deze overtreding niet opnieuw begaan.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Jaarlijks onderzoek, d.d. 21 november 2018
- Aanwijzing, d.d. 6 februari 2019
- E-mailbericht van de houder, d.d. 28 mei 2019
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Inspectie-items
Personeel en groepen
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit
blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,
luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor
talen.
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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

:
:
:
:

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. N.L.J.M. Kemble, MSc.

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

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, artikel 1.63, lid 3 wordt de houder bij een nader onderzoek niet in de
gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.
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