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Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Op 24 april 2018 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, 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

De organisatie 

BSO Het Groote Huis valt onder stichting Kinderopvang Het Kleine Huis. Kinderdagverblijf Het Kleine Huis, dat in

hetzelfde gebouw is gevestigd, valt eveneens onder deze stichting. 

De locatie 

BSO Het Groote Huis bestaat uit drie groepen waarin in totaal maximaal vijftig kinderen in de leeftijd tussen vier

en twaalf jaar kunnen worden opgevangen. 

In het jaarlijks inspectieonderzoek van 19 september 2017 zijn verschillende overtredingen geconstateerd met

betrekking tot het pedagogisch beleid, de verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, het overschrijden van

de maximale groepsgrootte, de beroepskracht-kind-ratio en de opvang in basisgroepen. Naar aanleiding hiervan is

de gemeente Amsterdam verschillende handhavingstrajecten gestart. Met betrekking tot de beschrijving van de

werkwijze van de basisgroepen in het pedagogisch beleid is en aanwijzing afgegeven. In het huidige nader

onderzoek is het pedagogisch beleid opnieuw beoordeeld.

Advies aan college van B&W

Met betrekking tot de beschrijving van de werkwijze van de basisgroepen omtrent het samenvoegen in het

pedagogisch beleid heeft de toezichthouder geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert dit

rapport ter kennisname in ontvangst te nemen. 

BSO het Groote Huis - Nader onderzoek 24-04-2018 3/7



Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Tijdens het jaarlijkse inspectieonderzoek van 19 september 2017 is een overtreding geconstateerd met

betrekking tot de beschrijving van de werkwijze van de basisgroepen in het pedagogisch beleid. Kinderen waren

ten tijde van het jaarlijks inspectieonderzoek op 19 september 2017 in een vaste basisgroep geplaatst, zij

werden echter in de praktijk regelmatig opgevangen in een andere, samengevoegde groep. Dit stond niet in het

pedagogisch beleid beschreven. In het huidige onderzoek is deze het pedagogisch beleid beoordeeld. 

De werkwijze van de basisgroepen is observeerbaar en duidelijk beschreven in het beleidsplan. Over het

samenvoegen staat beschreven dat dit structureel gebeurt in vakanties en op schoolvrije dagen van de Geert

Groote School. Omdat de ruimtes van de Nachtegaal en Leeuwerik worden gedeeld met de kleuterklassen van de

Geert Groote School staat bovendien beschreven dat de groepen Nachtegaal en Leeuwerik op de dinsdagmiddag

tot 14.40 uur, structureel worden samengevoegd in de ruimte van de Nachtegaal. 

In het beleidsplan staat verder dat er incidenteel wordt samengevoegd op dagen dat er in totaal minder dan

twintig kinderen op de groepen Leeuwerik en Nachtegaal worden opgevangen. 

Op basis van bovenstaande concludeert de toezichthouder dat de overtreding, met betrekking tot de beschrijving

van de werkwijze van de basisgroepen in het pedagogisch beleid is beschreven, en voldoende hersteld. Het is

echter aan te bevelen de werkwijze in de praktijk aan te passen aan het beleid. De werkwijze beschrijft namelijk

een vorm van incidenteel samenvoegen die in de praktijk kan leiden tot nieuwe overtredingen. Ook is het feit dat

ouders toestemming moeten verlenen voor opvang in een tweede basisgroep, niet genoemd in het beleid.

Gebruikte bronnen:

- Gesprekken met de beroepskrachten 

- Gesprekken met de leidinggevenden 

- Aanwijzing 18 januari 2018 

- Zienswijze naar aanleiding van inspectierapport, ontvangen 8 november 2017 

- Pedagogisch beleidsplan, versie januari 2018 

- Informatieboekje voor ouders, ontvangen 24 april 2018
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Inspectie-items

Pedagogisch klimaat

 Pedagogisch beleid

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en

leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
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Gegevens voorziening

Opvanggegevens

Naam voorziening : BSO het Groote Huis

KvK-vestigingsnummer : 000021696276

Website : http://www.hetgrootehuis.nl

Aantal kindplaatsen : 50

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder

Naam houder : Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis

Adres houder : Schubertstraat 44

Postcde en plaats : 1077 GV  Amsterdam

KvK-nummer : 34305206

Website : www.hetkleinehuis.info

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Naam GGD : GGD Amsterdam  Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE  AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. C. Carter, MSc.

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 24-04-2018

Opstellen concept inspectierapport :

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport : 23-05-2018

Verzenden inspectierapport naar houder

en oudercommissie

: 24-05-2018

Verzenden inspectierapport naar

gemeente

: 24-05-2018

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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