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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 3 september 2019 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van
een voornemen afwijzen aanvraag van de gemeente, een nader onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek
bestaat uit een documentenonderzoek en een telefoongesprek met de bestuurders. In het onderzoek zijn
de voorwaarden die in het onderzoek na aanvraag d.d. 11 juli 2019 onvoldoende waren en de voorwaarde
met met betrekking tot de inzet van een beroepskracht in ontwikkeling.
Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Organisatie en locatie
BSO KidsArt B.V. (hierna: BSO KidsArt) is de eerste locatie van de houder en zal gehuisvest zijn in een nieuw
pand. Twee locaties van een andere houder (Stichting KidsArt BSO) zullen verhuizen naar deze nieuwe
locatie. Het personeel van Stichting KidsArt zal in dienst gaan bij BSO KidsArt en plaatsingsovereenkomsten
worden omgezet. De directie die bestaat uit twee leden van BSO KidsArt is ook in deze functie betrokken
bij Stichting KidsArt BSO.
BSO KidsArt heeft een aanvraag ingediend voor 70 kindplaatsen. De twee bestaande bso-locaties staan
respectievelijk met 40 en 30 kindplaatsen geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.
Team
Beide directeuren hebben vrijwel dezelfde taken en verantwoordelijkheden (de een zal zich meer richten op
het schrijven van beleid). Beiden zullen ook de functie van pedagogisch beleidsmedewerker vervullen en
zullen als vaste beroepskracht op de groepen werken. De houder is van extern adviesbureau geswitcht.
Het team zal naast de twee directeuren bestaan uit nog vier vaste beroepskrachten, een vaste invalkracht,
twee vrijwilligers en een bbl-stagiair die zij in de toekomst formatief willen gaan inzetten. De
beroepskrachten werken allemaal bij Stichting KidsArt BSO. De directie is voornemens een administratief
medewerker aan te trekken. Voor deze functie is een vacature geplaatst. Tijdens het onderzoek zijn twee
sollicitatieprocedures gaande voor de functie van beroepskracht.
BSO KidsArt
BSO KidsArt zal zich vestigingen in een multifunctioneel pand op de eerste verdieping, waar het beschikt
over drie grote groepsruimtes. De inrichting heeft een industrieel karakter. Volgens het beleid van de
houder zal de bso bestaan uit vier basisgroepen: Twee groepen waarin respectievelijk tien en twintig
kinderen zullen worden opgevangen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar; en twee groepen waarin twintig kinderen
zullen worden opgevangen in de leeftijd van 7 jaar en ouder. De houder wil starten met de opvang van
maximaal 60 kinderen en meer kinderen plaatsen wanneer een zevende beroepskracht is aangetrokken.
De ruimtes zullen worden gekoppeld aan activiteiten. De bso zal zich kenmerken door de dagelijkse
creatieve en sportieve activiteiten die de kinderen met hun basisgroep uitvoeren.
De locatie zal gebruikmaken van een grote openbare speeltuin die achter het pand ligt. Hier zullen de
kinderen zich ook verzamelen wanneer zij uit school op de bso aankomen.
Het beleid van de bso komt in grote lijnen overeen met het beleid van Stichting KidsArt BSO.
Onderzoek na aanvraag d.d. 11 juli 2019
Tijdens het onderzoek na aanvraag bij BSO KidsArt was beoordeeld dat redelijkerwijs niet aan alle
kwaliteitseisen ging worden voldaan met betrekking tot: de administratie, het pedagogisch beleid,
verklaringen omtrent het gedrag Personenregister Kinderopvang, het aantal beroepskrachten en de
stabiliteit van de opvang voor kinderen.
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Nader onderzoek
Naar aanleiding van het voornemen tot afwijzen van de aanvraag voor BSO KidsArt heeft de houder zich
ingezet om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Uit het onderzoek blijkt dat de houder het beleid heeft
gewijzigd. Tijdens het onderzoek is de houder in de gelegenheid gesteld het beleid op enkele punten aan te
passen en te concretiseren, waar gehoor aan is gegeven. Ook zullen op korte termijn twee beroepskrachten
aangetrokken worden. Hierdoor zijn ook meer krachten oproepbaar tijdens (ziekte-)verlof van een vaste
beroepskracht, wat het personeelsbeleid verbetert. De houder heeft de inzet van een extern adviesbureau
nodig om aan de wet- en regelgeving te voldoen.

Advies aan college van B&W
Uit het onderzoek is gebleken dat de vestiging redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die in
de Wet kinderopvang aan een kindercentrum zijn gesteld. De toezichthouder adviseert om - mits aan
overige wet- en regelgeving is voldaan - de exploitatie van de voorziening per 1 oktober 2019 toe te staan en
dit op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen en administratie
Administratie
Ten tijde van het inspectieonderzoek na aanvraag heeft de houder onvoldoende aangetoond dat de opvang
zal geschieden op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder en de ouder. Door de
onduidelijke verantwoordelijkheidstoebedeling tussen de houder en een extern softwarebedrijf bij het
wijzigen van de gegevens in de plaatsingsovereenkomsten was niet gewaarborgd dat er vanaf de start van
de exploitatie voor alle op te vangen kinderen een ondertekende schriftelijke plaatsingsovereenkomst zou
zijn. Ook maakte de beschreven werkwijze in het pedagogisch beleid het aanbieden van wendagen vóór
aanvang van het contract mogelijk; dit is echter niet toegestaan.
Zienswijze houder op het voornemen afwijzing exploitatie
De bestuurders lichten in de zienswijze toe dat het externe softwarebedrijf een nieuwe administratie
aanmaakt voor de houder met het nieuwe adres en de LRK-gegevens. De bestuurders vullen deze
administratie aan met gegevens van de kinderen en sturen de nieuwe overeenkomsten vanuit het
softwareprogramma door naar de ouders. Ook is het pedagogisch beleid aangepast en kan een kind pas
komen wennen vanaf de datum die vermeld is op de plaatsingsovereenkomst.
Huidig onderzoek
In de zienswijze verklaart de directie dat zij de verantwoordelijkheid hebben voor het invullen en versturen
van de plaatsingsovereenkomsten aan de ouders. De directie heeft een werkwijze toegestuurd waarin
beschreven staat dat de ouder telefonisch of per e-mail wordt uitgenodigd om de plaatsingsovereenkomst
te tekenen op de locatie. Dit zal gebeuren binnen enkele dagen nadat een mogelijk positief besluit is
afgegeven door de gemeente Amsterdam zodat voor 1 oktober 2019 door alle ouders een schriftelijke
overeenkomst tussen de houder van het kindercentrum en de ouder is ondertekend. In het telefoongesprek
van 5 september 2019 bevestigt de directie dat deze werkwijze, in plaats van de werkwijze zoals eerder
beschreven is in de zienswijze waarbij de plaatsingsovereenkomst naar de ouder opgestuurd zou worden,
van toepassing is.
Conclusie
De houder heeft voldoende aangetoond dat kinderopvang zal geschieden op basis van een schriftelijke
overeenkomst tussen de houder van het kindercentrum en de ouder.

Gebruikte bronnen:
- Zienswijze afwijzing exploitatie d.d. 26 augustus 2019, ontvangen op 26 augustus 2019
- Inspectieonderzoek
- Werkwijze administratieve handelingen overgang naar nieuwe locatie, ontvangen op 2 september 2019
- Telefoongesprek met de directie, op 5 september 2019
- Inspectierapport na aanvraag BSO KidsArt d.d. 11 juli 2019
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Pedagogisch klimaat
Tijdens het inspectieonderzoek bleek het pedagogisch beleid op twee punten nog onvoldoende concreet. De
houder is in de gelegenheid gesteld het beleid aan te passen. De directie heeft hier gehoor aan gegeven.

Pedagogisch beleid
Ten tijde van het inspectieonderzoek na aanvraag voldeed het pedagogisch beleid niet aan alle
kwaliteitseisen en was het pedagogisch beleid op enkele punten niet uitvoerbaar in de praktijk.
Zienswijze houder
In de zienswijze op het voornemen afwijzing exploitatie beschrijft de directie dat alle punten in het
pedagogisch beleid over de groepsindelingen, de omvang van de basisgroepen en de opvang in een andere
basisgroep zijn aangepast en de beschrijving met betrekking tot de inzet en begeleiding van vrijwilligers
uitgebreider beschreven. Ook is het toestemmingsformulier voor opvang in een tweede basisgroep
aangepast.
Huidig onderzoek
De bestuurders hebben in samenwerking met een trainingscentrum het pedagogisch beleid aangepast.
Naast de in de zienswijze genoemde aanpassingen heeft de houder tevens tekstueel (ten behoeve van
de leesbaarheid) aanpassingen verricht.
Inzet van stagiair, beroepskrachten in opleiding en vrijwilligers
De directie heeft de beschrijving over de taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers uitgebreid en
beschreven hoe zij worden begeleid. Op de bso zal een vrijwilliger creatieve lessen aanbieden en het is
mogelijk dat vrijwilligers helpen bij het ophalen van kinderen uit school; zij mogen deze taak ook zelfstandig
uitvoeren. Hier gaat een inwerkprocedure die beschreven staat in het beleid aan vooraf. De begeleiding van
de vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de directie, die met de vrijwilligers vergadert over hun inzet.
De beschrijving van de inzet van stagiair en beroepskrachten in opleiding is in grote lijnen beschreven;
daarbij is onderscheid gemaakt tussen verschillende studierichtingen.
Werkwijze
Het pedagogisch beleid beschrijft de maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen. De bso zal
gaan bestaan uit vier basisgroepen. In basisgroep 1 en 2 worden kinderen van 4 tot 7 jaar opgevangen. In
basisgroep 3 en 4 worden kinderen vanaf 7 jaar opgevangen. In basisgroep 1 zullen tien kinderen worden
opgevangen en in basisgroep 2, 3 en 4 twintig kinderen.
In het pedagogisch beleid was de werkwijze van de basisgroepen onvoldoende concreet beschreven. In het
beleid ontbrak de beschrijving dat basisgroep 2 en 4 op woensdag en vrijdag niet open zijn, waardoor
opvang in een andere basisgroep zou plaatsvinden Er stond alleen beschreven dat op dagen dat er (vaak
standaard) minder kinderen zijn, zoals op de woensdagen en de vrijdagen, het zou kunnen voorkomen dat
het kind in een andere basisgroep zou worden opgevangen. De directie heeft de ontbrekende informatie
toegevoegd aan het beleid en met een voorbeeld de werkwijze omschreven, waardoor de beschrijving
voldoende concreet is.
Voor de opvang in een andere basisgroep zullen ouders een toestemmingsformulier ondertekenen.
Uitvoering pedagogisch beleid
De dubbele, tegenstrijdige beschrijvingen van de groepsvormen zijn hersteld. Maar in het pedagogisch
beleid stond nog steeds dat kinderen alleen extra opvangdagen konden afnemen in hun eigen groep, terwijl
de houder een formulier opvang in een tweede basisgroep heeft waaruit blijkt dat afname wel kan
plaatsvinden in een andere basisgroep. Uit het telefoongesprek met de directie blijkt dat bij de afname van
een extra dag opvang in een andere basisgroep van dezelfde leeftijdscategorie wel mogelijk is, maar naar
verwachting weinig zal voorkomen tijdens schoolweken. De directie heeft de beschrijving in het beleid
aangepast waardoor de praktijk en het beleid redelijkerwijs overeen zullen komen.

Gebruikte bronnen:
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- Inspectieonderzoek
- Zienswijze afwijzing exploitatie d.d. 26 augustus 2019, ontvangen op 26 augustus 2019
- Pedagogisch beleidsplan bso KidsArt (versie: augustus 2019), ontvangen op 2 september 2019
- BSO KidsArt Toestemmingsformulier (versie: september 2019), ontvangen op 2 september 2019
- Telefoongesprek met de directie, op 5 en 9 september 2019
- Pedagogisch beleidsplan bso KidsArt (versie: september 2019), ontvangen op 6 september 2019
- Pedagogisch beleidsplan bso KidsArt (versie: september 2019), ontvangen op 9 september 2019
- Inspectierapport na aanvraag BSO KidsArt d.d. 11 juli 2019
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Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Ten tijde van het inspectieonderzoek na aanvraag heeft de houder onvoldoende aangetoond dat er
redelijkerwijs aan zou worden voldaan dat alle personen zoals genoemd in artikel 1.50 lid 3 van de Wet
kinderopvang in het bezit zouden zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag en hiermee
ingeschreven en gekoppeld zouden zijn in het Personenregister kinderopvang.
Zienswijze houder op het voornemen afwijzing exploitatie
De directie licht in de zienswijze toe dat het externe softwarebedrijf een nieuwe administratie aanmaakt
voor de houder met het nieuwe adres en de LRK-gegevens. De directie vult deze administratie aan met
gegevens van de kinderen en sturen de nieuwe overeenkomsten vanuit het softwareprogramma door naar
de ouders. Het bedrijf biedt een softwareprogramma aan dat de houder huurt voor de eigen administratie.
Facturering zal door een van de directeuren worden uitgevoerd. Ook schrijft de directie dat zij niet verplicht
zijn om het externe softwarebedrijf een verklaring omtrent het gedrag te laten aanvragen en te laten
koppelen in het Personenregister kinderopvang en dat de Brancheorganisatie Kinderopvang dit heeft
bevestigd.
Huidig onderzoek
Uit de zienswijze en door de nieuw genoemde verklaringen van de directie blijkt dat het externe
softwarebedrijf geen inzage heeft in kindgegevens en enkel een format aanlevert voor de
plaatsingsovereenkomst waar de houder gebruik van zal gaan maken. Hierdoor valt het bedrijf niet onder
de bedoelde personen zoals genoemd in artikel 1.50 lid 3 van de Wet kinderopvang.
In het inspectieonderzoek na aanvraag was al beoordeeld dat de houder voor het personeel redelijkerwijs
zou gaan voldoen aan de kwaliteitseisen met betrekking tot de verklaringen omtrent het gedrag en het
Personenregister kinderopvang.
Conclusie
De houder heeft voldoende aangetoond dat redelijkerwijs voldaan zal worden aan de kwaliteitseisen met
betrekking tot de verklaring omtrent het gedrag en het Personenregister Kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Ten tijde van het inspectieonderzoek na aanvraag heeft de houder onvoldoende aangetoond dat
redelijkerwijs voldaan zal worden aan de kwaliteitseisen met betrekking tot de (afwijking van de)
beroepskracht-kindratio. De houder heeft een aanvraag ingediend voor 80 kindplaatsen maar volgens de
aangeleverde personeelsindeling bestaat het team uit zeven beroepskrachten (inclusief beide directeuren).
Ook zal het beleid leiden tot overtredingen binnen de arbeidstijdenwet.
Zienswijze houder op het voornemen afwijzing exploitatie
In de zienswijze schrijft de directie dat er zes beroepskrachten in totaal zijn, inclusief zijzelf. Ook is er een
bbl-stagiair die zij vanaf 26 augustus vier dagen formatief gaan inzetten waardoor in totaal zeven
beroepskrachten kunnen worden ingezet. Het is in die week (van het schrijven van de zienswijze) zo
besproken met de opleiding. En er is een vaste invalkracht. Drie vrijwilligers zullen de beroepskrachten
ondersteunen bij het ophalen van kinderen uit school en bij uitstapjes.
De directie schrijft ook dat zij van plan waren om maximaal 70 kinderen te plaatsen en pas uit te breiden
naar 80 kinderen wanneer een nieuwe beroepskracht is aangenomen.
Huidig onderzoek
Volgens het toegestuurde personeelsoverzicht en het conceptrooster zal het team bestaan uit zes
beroepskrachten, inclusief de twee directeuren. Tevens is er een vaste invalkracht en een bbl-stagiair
die oplopend formatief ingezet zal gaan worden.
Beroepskracht-kindratio
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Er zullen vier basisgroepen zijn waarin respectievelijk tien en twintig kinderen in worden opgevangen. In
totaal zullen maximaal 70 kinderen worden opgevangen. De bso zal bij de start van de exploitatie starten
met de opvang van in totaal maximaal 60 kinderen op maandag, dinsdag en donderdag en op woensdag en
vrijdag maximaal 30 kinderen. Op basis van het aangeleverde conceptrooster zal voor deze opvang
voldoende beroepskrachten worden ingezet. De bso zal meer kinderen plaatsen indien een zevende
beroepskracht is aangenomen.
In het telefoongesprek van 5 september 2019 laat de directie weten in een vergevorderde
sollicitatieprocedure te zitten met een geschikte beroepskracht. De beroepskracht zal vier dagen worden
ingezet. Tevens is er nog een sollicitatieprocedure gaande voor een beroepskracht met een
sportachtergrond waarvoor op 10 september 2019 een gesprek zal plaatsvinden.
Op schoolvrije dagen wanneer de bso 10 uur geopend is kan volgens het pedagogisch beleid mogelijk
afgeweken worden van de beroepskracht-kindratio op de volgende tijden: tussen 8.30 en 10.00 uur en
tussen 12.30 en 14.00 uur wanneer de beroepskrachten pauzeren. Ten tijde van het onderzoek is de houder
in de gelegenheid gesteld deze beschrijving te concretiseren. Dit heeft de directie gedaan. Hiermee zal de
houder redelijkerwijs gaan voldoen aan de kwaliteitseisen met betrekking tot de afwijking van de
beroepskracht-kindratio.
Inzet beroepskrachten in opleiding
Omdat uit de zienswijze nieuw gebleken feiten naar voren komen dat de houder voornemens is bij de start
van exploitatie de bbl-stagiair vier dagen formatief in te gaan zetten, heeft de toezichthouder de
voorwaarde met betrekking tot de inzet van beroepskrachten in opleiding opnieuw beoordeeld in dit
onderzoek. In het telefoongesprek van 2 september 2019 vertelt de directie dat de formatieve inzetbaarheid
bepaald zal worden op basis van informatie van de opleiding. Deze informatie hebben zij nog niet ontvangen
ten tijde van het telefoongesprek, maar zullen zij naar verwachting 6 september 2019 ontvangen. De bblstagiair doet een verkorte tweejarige opleiding, maar de directie weet nog niet in welk jaar de student zit.
De directie verklaart voornemens te zijn de bbl-stagiair de eerste maand boventallig in te zetten en daarna
op basis van informatie uit de praktijk en de opleiding de formatieve inzetbaarheid te behalen.
In het stagebeleid staat beschreven dat de houder de bbl-stagiair formatief zal gaan inzetten conform de
cao Kinderopvang. De beschrijving in het stagebeleid die hier betrekking op heeft heeft de directie in de
onderzoeksperiode geconcretiseerd. De directie zal in overleg met de opleiding en de stagiair bepalen
wanneer de oplopende inzet start.
Conclusie
De houder heeft voldoende aangetoond redelijkerwijs te gaan voldoen aan de kwaliteitseisen met
betrekking tot de (afwijking van de) beroepskracht-kindratio en de inzet van beroepskrachten in opleiding.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Ten tijde van het inspectieonderzoek na aanvraag heeft de houder onvoldoende aangetoond dat
redelijkerwijs voldaan zal worden aan de maximale groepsgrootte van de basisgroepen en dat kinderen in
hun eigen basisgroep worden opgevangen. Met de in het pedagogisch beleid beschreven basisgroepsgrootte
zou de maximale groepsgrootte worden overschreden. En met het toestemmingsformulier voor de opvang
in een tweede basisgroep zou de houder niet gaan voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
Zienswijze houder op het voornemen afwijzing exploitatie
De directie beschrijft dat de groepsgrootte in het pedagogisch beleid en het toestemmingsformulier is
aangepast.
Huidig onderzoek
De bso zal volgens het pedagogisch beleid gaan bestaan uit vier basisgroepen:
- basisgroep 1 waarin maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar worden opgevangen;
- basisgroep 2 waarin maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar worden opgevangen;
- basisgroep 3 waarin maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar worden opgevangen;
- basisgroep 4 waarin maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar worden opgevangen;
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Op woensdag en vrijdag zullen minder kinderen geplaatst worden.
Met deze groepsgrootte wordt voldaan aan de kwaliteitseisen.
Wanneer een kind in een tweede stamgroep zal worden opgevangen, geven ouders hiervoor schriftelijk
toestemming middels het 'Toestemmingsformulier opvang in een andere basisgroep'. In het formulier zal
beschreven worden voor welke periode het kind op welke dag in welke andere basisgroep zal worden
opgevangen. Hiermee zal redelijkerwijs voldaan worden aan de voorwaarde. Wel lijkt het door de inleidende
tekst alsof de ouders met ondertekening akkoord gaat met de mogelijkheid dat een kind in een andere
groep wordt opgevangen, terwijl zij akkoord moeten gaan met de periode wanneer het kind feitelijk in een
andere groep wordt opgevangen. Dit is besproken met de directie die heeft aangegeven de inleidende tekst
te zullen aanpassen.
Conclusie
De houder heeft voldoende aangetoond dat redelijkerwijs voldaan zal worden aan de kwaliteitseisen met
betrekking tot de opvang in basisgroepen.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
- Zienswijze afwijzing exploitatie d.d. 26 augustus 2019, ontvangen op 26 augustus 2019
- Pedagogisch beleidsplan bso KidsArt (versie: augustus 2019), ontvangen op 2 september 2019
- BSO KidsArt Toestemmingsformulier (versie: september 2019), ontvangen op 2 september 2019
- Personeelsoverzicht KidsArt oktober 2019, ontvangen op 2 september 2019
- KidsArt personeelsbeleid en groepsindeling, ontvangen op 2 september 2019
- Personeelsindeling basisgroepen oktober 2019, ontvangen op 2 september 2019
- Personeelsbeleid en groepsindeling, ontvangen op 2 september 2019
- Stagebeleid Buitenschoolse opvang KidsArt (versie: onbekend), ontvangen op 2 september 2019
- Telefoongesprek met de directie, op 2, 5 en 9 september 2019
- Aangepast stagebeleid Buitenschoolse opvang KidsArt (versie: onbekend), ontvangen op 6 september 2019
- Pedagogisch beleidsplan bso KidsArt (versie: september 2019), ontvangen op 6 september 2019
- Pedagogisch beleidsplan bso KidsArt (versie: september 2019), ontvangen op 9 september 2019
- Inspectierapport na aanvraag BSO KidsArt d.d. 11 juli 2019
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
Administratie
• Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een
kindercentrum en de ouder.

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
• Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld.
• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale
omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken die
beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen uitvoeren en
de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
• In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de
kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun
hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn of zullen
zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
• De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van de
wet genoemde personen inclusief hemzelf.
• Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het personenregister
kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs
• De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen, met dien verstande dat:
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het besluit
kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit buiten
het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten opzichte
van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder
beroepskrachten zijn ingezet.
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• De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien
verstande dat gedurende de buitenschoolse opvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal
aantal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de
optelsom van het op grond van artikel 16 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in te
zetten beroepskrachten op de afzonderlijke basisgroepen.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening gehouden
met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
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 1,
onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

BSO KidsArt B.V.
000042110076
http://www.bsokidsart.nl
70
Nee

:
:
:
:

BSO KidsArt B.V.
Diemerparklaan 65
1087 GN Amsterdam
74128116

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mw. S. Colenbrander

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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: 03-09-2019
:
:
: 12-09-2019
: 12-09-2019
: 12-09-2019
:
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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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