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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 30 juni 2020 is op grond van artikel 1.62, vierde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van het
verzoek van de houder om het aantal kindplaatsen te wijzigingen van 60 naar 80 een aangekondigd
incidenteel onderzoek uitgevoerd. Dit inspectiebezoek bestaat uit een documentenonderzoek en een
telefoongesprek met een directielid.

Beschouwing
Organisatie en locatie
BSO Het Groote Huis is onderdeel van stichting Kinderopvang Het Kleine Huis. De stichting
exploiteert 2 kindercentra: Kinderdagverblijf Het Kleine Huis en BSO Wodan.
De directie die de stichting bestuurt, bestaat uit 2 personen. Zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van
het te voeren beleid, personeelszaken en de administratie. Voor de dagelijkse leiding van de opvang en
aansturing van de beroepskrachten is een coördinator aangesteld. Deze is verantwoordelijk voor alle locaties
die onder de stichting vallen. Daarnaast is een locatiemanager aangesteld voor de directe aansturing van
zowel BSO Het Groote Huis als BSO Wodan. Voor de planning met betrekking tot de opvang van de
kinderen wordt gebruikgemaakt van een externe organisatie.

BSO Het Groote Huis bestaat uit 3 basisgroepen: De Nachtegaal, De Leeuwerik en De Vuurvogel. Op de
locatie worden alleen kinderen van de Geert Groote school opgevangen. De opvangcontracten die kunnen
worden afgenomen, zijn afgestemd op de verschillende schooltijden van deze school. Het team van de
buitenschoolse opvang bestaat uit 4 beroepskrachten, waarvan 1 vaste invalkracht is. 

Uitbreiding aantal kindplaatsen
De houder is voornemens om per 17 augustus 2020 de buitenschoolse opvang uit te breiden met 20
kindplaatsen. De uitbreiding betreft een tijdelijke verhuizing van BSO Wodan, omdat zij geen gebruik meer
kunnen maken van de groepsruimtes in de dependance van de Geert Groote School in Amsterdam-Zuid.
BSO Wodan zal binnen BSO Het Groote Huis een op zichzelf staande buitenschoolse opvang blijven. Zij zullen
hun eigen team van beroepskrachten, pedagogisch beleid en werkwijze behouden.

De uitbreiding van het aantal kindplaatsen van BSO Het Groote Huis zal tijdelijk zijn, omdat vanaf het
schooljaar 2021-2022 de gehele Geert Groote School zal verhuizen naar een nieuwe, grotere, locatie in
Amsterdam-West.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 60 naar 80 beoordeeld. 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 17 augustus 2020 op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving

Wijzigingen
De houder heeft bij het college op 18 juni 2020 een wijzigingsverzoek voor uitbreiding van het aantal
kindplaatsen bij BSO Het Groote Huis ingediend.

Gebruikte bronnen:
- Wijziginsformulier, d.d. 18 juni 2020
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor BSO Het Groote Huis is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Voor BSO Wodan is een apart
pedagogisch beleidsplan beschikbaar. In beide beleidsplannen is een concrete beschrijving van de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen opgenomen. In het beleid van BSO
Het Groote Huis wordt voor de werkwijze verwezen naar het beleid van BSO Wodan en andersom geldt
hetzelfde.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprekken met een directielid, d.d. 26 en 30 juni en 14 juli 2020
- Pedagogisch beleidsplan Wodan 2020, ontvangen op 9 juli 2020
- Pedagogisch beleidsplan HGH 2020, ontvangen op 9 juli 2020
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Personeel en groepen
Tijdens de vorige jaarlijks onderzoeken bij BSO Het Groote Huis d.d. 9 maart 2020 en BSO Wodan 21
november 2019 is reeds beoordeeld dat het personeel dat is ingezet (na een herstelaanbod) voldoet aan de
kwaliteitseisen omtrent verklaring omtrent het gedrag en opleidingseisen. Het directielid verklaart dat na
deze onderzoeken geen nieuwe beroepskrachten in dienst zijn getreden. Het volledige team van BSO
Wodan en alle geplaatste kinderen zullen meeverhuizen naar de nieuwe locatie.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Indien de wijziging kan plaatsvinden, zal de buitenschoolse opvang bestaan uit de volgende basisgroepen:
- De Nachtegaal, waarin maximaal 20 tot 24 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar worden opgevangen (het
aantal is afhankelijk van de leeftijden van de geplaatste kinderen);
- De Leeuwerik, waarin maximaal 20 tot 24 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar worden opgevangen (het
aantal is afhankelijk van de leeftijden van de geplaatste kinderen);
- De Vuurvogel, waarin maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar worden opgevangen;
- BSO Wodan, waarin maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar worden opgevangen.

Alle groepen (inclusief BSO Wodan) zullen op vakantie-, studie- en planningsdagen van de Geert Groote
School in 1 basisgroep worden opgevangen (De Nachtegaal). Indien kinderen in een andere dan de eigen
basisgroep worden opgevangen wordt hiervoor door ouders schriftelijk toestemming gegeven.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprekken met een directielid, d.d. 26 en 30 juni en 14 juli 2020
- Pedagogisch beleidsplan Wodan 2020, ontvangen op 9 juli 2020
- Pedagogisch beleidsplan HGH 2020, ontvangen op 9 juli 2020
- Inspectierapport Jaarlijks onderzoek BSO Wodan, d.d. 21 november 2019
- Inspectierapport Jaarlijks onderzoek BSO Het Groote Huis, d.d. 9 maart 2020
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het directielid heeft het veiligheids- en gezondheidsbeleid van BSO Het Groote Huis aangepast omdat de
beoogde uitbreiding nieuwe risico's voor de kinderen van BSO Wodan-groep met zich meebrengt. De school
waar de kinderen die naar BSO Wodan gaan, is op circa 10 minuten loopafstand van BSO Het Groote Huis. In
het veiligheids- en gezondheidsbeleid is daarom opgenomen op welke wijze het ophalen zal plaatsvinden en
welke maatregelen genomen dienen te worden om de veiligheids- en gezondheidsrisico's tijdens het
ophalen te beperken.

Het gewijzigde beleid zal er redelijkerwijs toe leiden dat de veiligheid en gezondheid van de op te vangen
kinderen zoveel mogelijk gewaarborgd zal zijn.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprekken met een directielid, d.d. 26 en 30 juni en 14 juli 2020
- Beleid veiligheid en gezondheid 2020 juli, ontvangen op 15 juli 2020

BSO het Groote Huis - Incidenteel onderzoek - 30-06-2020 7/13



Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenspeelruimte
De buitenschoolse opvang bevindt zich op de 1e en 2e verdieping van een pand aan het Hygieaplein. Enkele
klaslokalen van de Geert Groote basisschool bevinden zich ook op de 1e en 2e verdieping. Op de begane
grond is kinderdagverblijf Het Kleine Huis a/h Plein gevestigd en hier is een multifunctionele ruimte die door
de bso wordt gebruikt. De buitenschoolse opvang maakt voor de basisgroepen Nachtegaal, Leeuwerik en
Vuurvogel reeds gebruik van verschillende groepsruimtes op de 1e en 2e verdieping. BSO Wodan zal
(tijdelijk) op de 2e verdieping worden gevestigd en beschikken over een eigen aparte groepsruimte. 

Op basis van de plattegronden, behorend bij de omgevingsvergunning (d.d. 31 juli 2014, OLO-1309301) zullen
BSO Groote Huis en BSO Wodan gebruikmaken van de volgende groepsruimtes:
1e verdieping
De Nachtegaal: 
- 1.11a (klaslokaal) beschikt over een gebruiksoppervlakte van 64,3 m². In deze ruimte is het atelier van de
bso gevestigd.
- 1.11b (groepsruimte bso) beschikt over een gebruiksoppervlakte van 35,8 m².
De Leeuwerik:
- 1.21a (klaslokaal) beschikt over een gebruiksoppervlakte van 64,3 m².
- 1.21b (groepsruimte bso) beschikt over een gebruiksoppervlakte van 35,8 m².

2e verdieping
De Vuurvogel:
- 2.22 (kinderkoor) beschikt over een gebruiksoppervlakte van 35,8 m².
BSO Wodan:
- 2.11 (groepsruimte bso) beschikt over een gebruiksoppervlakte van 64,3 m².
- 2.12 (klaslokaal) beschikt over een gebruiksoppervlakte van 44,5 m².
In totaal zal BSO Wodan beschikken over 108,8 m², wat voldoende is voor de 20 kindplaatsen waarmee het
directielid wil uitbreiden. BSO Wodan zal ook gebruik kunnen maken van De Rode Zaal, waar ook door BSO
Het Groote Huis beweegactiviteiten worden georganiseerd.

Begane grond:
De Rode Zaal: 0.30 (multifunctionele ruimte) beschikt over een gebruiksoppervlakte van 130,6 m²

In totaal is er 475,4 m² aan binnenspeelruimte beschikbaar. Dit is voldoende gebruiksoppervlakte voor de
beoogde 80 kindplaatsen. 

Inrichting
In het jaarlijks onderzoek van d.d. 9 maart 2020 bij BSO Het Groote Huis is beoordeeld dat de
binnenspeelruimtes van BSO Het Groote Huis veilig, toegankelijk en in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de kinderen zijn ingericht. Bij BSO Wodan is in het jaarlijks onderzoek van d.d. 21 november
2019 beoordeeld dat er sprake was van een passende inrichting. Het directielid verklaart dat alle meubels
en materialen van BSO Wodan zullen verhuizen naar de nieuwe groepsruimtes in BSO Het Groote Huis.
Redelijkerwijs zullen ook de nieuwe groepsruimtes van de bso voldoende passend zijn ingericht voor de
beoogde uitbreiding.

De ruimtes zijn ingericht met verschillende speelhoeken, waaronder een huishoek en een leeshoek. Er is
divers speelmateriaal beschikbaar, zoals gezelschapsspelletjes, houten speelmateriaal zoals blokken en
natuurlijke materialen waarmee onder andere geknutseld kan worden. Daarnaast is een thematafel
ingericht. De buitenschoolse opvang beschikt verder over een atelier waarin kinderen onder begeleiding
mogen knutselen en een gymlokaal (De Rode Zaal) waar kinderen onder begeleiding beweegactiviteiten
kunnen doen. 

Buitenspeelruimte
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De buitenschoolse opvang maakt gebruik van het openbare speelplein dat zich tegenover het kindercentrum
bevindt. De buitenspeelruimte is zichtbaar groot genoeg voor de opvang van het beoogde aantal
kindplaatsen. Dit speelplein wordt ook door De Geert Groote basisschool gebruikt. Het speelplein is
voldoende veilig en toegankelijk. Er is een gedeelte met speel- en klimtoestellen en een bestraat gedeelte
met voetbaldoelen. De buitenschoolse opvang beschikt daarnaast over divers buitenspeelmateriaal. Vanuit
de groepsruimtes van de bso kunnen de beroepskrachten toezicht houden wanneer kinderen (zelfstandig)
buiten spelen.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprekken met een directielid, d.d. 26 en 30 juni en 14 juli 2020
- Omgevingsvergunning brandveilig gebruik, OLO-1309301, d.d. 31 juli 2020, ontvangen bij het
wijzigingsverzoek
- Plattegronden behorend bij de omgevingsvergunning (4), HP07.01.11, gewijzigd d.d. 27 mei 2014,
ontvangen bij het wijzigingsverzoek
- Plattegronden behorend bij de omgevingsvergunning (3), HP07.01.01, gewijzigd d.d. 27 mei 2014,
ontvangen bij het wijzigingsverzoek
- Plattegronden behorend bij de omgevingsvergunning (2), HP07.01.11, gewijzigd d.d. 16 mei 2014,
ontvangen bij het wijzigingsverzoek
- Aanvraagformulier omgevingsvergunning brandveilig gebruik, OLO-1309301, d.d 19 mei 2020, ontvangen
bij het wijzigingsverzoek
- Inspectierapport Jaarlijks onderzoek BSO Wodan, d.d. 21 november 2019
- Inspectierapport Jaarlijks onderzoek BSO Het Groote Huis, d.d. 9 maart 2020
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Ouderrecht

Informatie
Het directielid verklaart dat de oudercommissie over de beoogde uitbreiding is geraadpleegd en dat zij
positief hebben geadviseerd. Ook is met de ouders de verhuizing van BSO Wodan naar BSO Het Groote Huis
besproken. Zij zullen via de nieuwsbrief worden geïnformeerd wanneer de wijziging definitief is
doorgevoerd. Hiermee worden ouders voldoende geïnformeerd over het te voeren beleid.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprekken met een directielid, d.d. 26 en 30 juni en 14 juli 2020
- Pedagogisch beleidsplan Wodan 2020, ontvangen op 9 juli 2020
- Pedagogisch beleidsplan HGH 2020, ontvangen op 9 juli 2020
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie en naleving handhaving
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 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.

Personeel en groepen
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.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid

• De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
draagt er zorg voor dat er in de buitenschoolse opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid
wordt gehandeld.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, teneinde
deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op
grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken.

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.

Ouderrecht
Informatie

• De houder van een kindercentrum informeert de ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te
voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
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Naam voorziening : BSO het Groote Huis

KvK-vestigingsnummer : 000021696276

Website : http://www.hetgrootehuis.nl

Aantal kindplaatsen : 60

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis

Adres houder : Hygiëaplein 7

postcode en plaats : 1076 RN Amsterdam

KvK-nummer : 34305206

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. N.L.J.M. Kemble, MSc.

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 30-06-2020

Opstellen concept inspectierapport : 24-07-2020

Zienswijze houder : 29-07-2020

Vaststellen inspectierapport : 29-07-2020

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 10-08-2020

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 10-08-2020

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

P.M.
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