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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Op 5 september 2018 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 wijzigen van 150 naar 154, een onaangekondigd incidenteel
onderzoek uitgevoerd. Gelijktijdig is een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het jaarlijks onderzoek
zijn in een apart rapport opgenomen.

Beschouwing
Organisatie en locatie
Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer (SKW) is een organisatie met één directeur-bestuurder. De organisatie
bestaat uit zes vestigingen: drie kinderdagverblijven (de Toverlantaarn, de Amstel en Villa Bons) en vier
buitenschoolse-opvanglocaties (Villa Bons, Villa Newton, Villa WSV en Villa De Amstel).
Buitenschoolse opvang Villa Bons is gevestigd in het pand van de 5e Montessorischool in Watergraafsmeer en
bestaat uit acht basisgroepen. De drie jongste groepen zijn gevestigd op de eerste etage, de drie middelste
groepen (6-8 jaar) op de tweede etage en de twee oudste groepen (8 jaar en ouder) zijn gevestigd in de aula.
Wijzigingsverzoek
SKW heeft een wijzigingsverzoek ingediend om het aantal kindplaatsen van de bso te verhogen van 150 naar
154. Dit met het oog op de wetswijziging van 2019 waarin is bepaald dat twee beroepskrachten 22 kinderen van
4 tot 13 jaar tegelijkertijd mogen opvangen in plaats van de huidige 20 kinderen. De houder is voornemens om
twee van de acht basisgroepen uit te breiden.
In het huidige onderzoek is beoordeeld of de wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden.

Advies aan college van B&W
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 150 naar 154. 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 naar
aanleiding van het wijzigingsverzoek vanaf 1 januari 2019 en dit op te nemen in het Landelijk Register
Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen
Registratie, wijzigingen en administratie
Wijzigingen
De houder heeft op 16 augustus 2018 een wijzigingsverzoek voor uitbreiding van het aantal kindplaatsen bij
buitenschoolse opvang Villa Bons ingediend bij het college.
Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Indien de wijziging kan plaatsvinden blijven de huidige acht basisgroepen bestaan. Aan twee van de basisgroepen
worden elk twee kindplaatsen toegevoegd. De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de
basisgroepen staat voldoende concreet beschreven in het locatiespecifieke werkplan. In het jaarlijks onderzoek
dat tegelijkertijd is uitgevoerd, is beoordeeld of wordt voldaan aan de eisen uit de Wet Innovatie en Kwaliteit
Kinderopvang.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de locatiemanager
- Pedagogisch werkplan BSO Villa Bons, versie september 2018, ontvangen op 6 september 2018
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen
Vanaf 1 januari 2019 mogen in een groep maximaal 22 kinderen in plaats van de huidige 20 kinderen van 4 tot 13
jaar worden opgevangen door twee beroepskrachten. Naar aanleiding van deze wijziging zullen dan ook geen
nieuwe beroepskrachten worden aangenomen, omdat de houder met het huidige personeelsbestand voldoende
beroepskrachten kan inzetten indien de wijziging plaatsvindt.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De buitenschoolse opvang heeft momenteel acht basisgroepen waarin in totaal maximaal 150 kinderen worden
opgevangen.
Bij uitbreiding van het aantal kindplaatsen zullen twee groepen (Griffioenen 1 en 3) worden uitgebreid met elk
twee kindplaatsen, waardoor er in totaal maximaal 154 kinderen kunnen worden opgevangen.
De groepsindeling is dan als volgt:
- Wolkewietje, Zonnetijgers en Heksenketen: ieder maximaal 20 kinderen van 4 tot 8 jaar;
- Griffioenen 1 en 3: ieder maximaal 22 kinderen van 6 tot 13 jaar;
- Griffioenen 2: maximaal 10 kinderen van 6 tot 13 jaar;
- Centaurs 1: maximaal 30 kinderen van 8 tot 12 jaar;
- Centaurs 2: maximaal 10 kinderen van 8 tot 12 jaar.
Op woensdag en vrijdag worden de drie jongste groepen samen opgevangen in één groep (de Heksenketel). Op
woensdag worden de vijf oudste groepen met elkaar opgevangen in Griffioenen 3. Op vrijdag worden de
Griffioenen bij elkaar en de Centaurs bij elkaar opgevangen. Indien kinderen worden opgevangen in een tweede
basisgroep, hebben ouders hier schriftelijk toestemming voor gegeven.
Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de locatiemanager
- Pedagogisch werkplan BSO Villa Bons, versie september 2018, ontvangen op 6 september 2018
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
De buitenschoolse opvang zal gebruikmaken van dezelfde ruimtes als nu. De twee groepen waarvoor de
uitbreiding zal plaatsvinden, bevinden zich samen met Griffioenen 2 op de tweede verdieping. Zij maken gebruik
van verschillende aan elkaar geschakelde ruimtes, een speelhal en een speelgang. Op de plattegrond zijn de
ruimtes als volgt weergegeven:
- 2.06 - Groepsruimte 1 van 23 m²;
- 2.07 en 2.08: Speelgang van 70 m²;
- 2.10 - Speelhal van 70,5 m²;
- 2.12 - Groepsruimte 2 van 44,5 m²;
- 2.13 - Groepsruimte 3 van 21,5 m²;
- 2.14 - Groepsruimte 4 van 34,5 m².
De totale oppervlakte is 264,5 m². Dit is voldoende voor het gewenste aantal op te vangen kinderen op deze
verdieping.
Alle ruimtes zijn aangemerkt als verblijfsruimte. De omgevingsvergunning is afgegeven voor 150 personen. Binnen
deze omgevingsvergunning vallen zes van de acht basisgroepen, namelijk Wolkewietje, Zonnetijgers,
Heksenketel, Griffioenen 1, 2 en 3. Ook valt het kinderdagverblijf Villa Bons (een peutergroep van maximaal
zestien kinderen) onder deze omgevingsvergunning. De peutergroep is nooit tegelijkertijd met de gehele bso
geopend: op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is deze geopend tot 14.45 uur en op woensdag tot 12.15
uur. De bso start op woensdag om 12.30 uur en op de andere dagen om 15.00 uur. Voor enkele kinderen van
de jongere groepen start de bso op vrijdag om 12.30 uur, maar dit zijn nooit de kinderen van alle groepen.
De twee oudste basisgroepen van de bso (Centaurs 1 en 2) hebben een vaste groepsruimte in de aula van de 5e
Montessorischool die direct grenst aan het gebouw waar de rest van de bso zich bevindt. Voor deze ruimte is een
andere omgevingsvergunning afgegeven. Kinderen van Centaurs 1 en 2 maken gedurende de dagen dat zij
opgevangen worden in hun eigen groep (maandag, dinsdag en donderdag) geen gebruik van de ruimtes van de
andere groepen. Hierdoor worden in de jongste zes groepen op de drukke dagen maximaal 114 kinderen
tegelijkertijd opgevangen en past de uitbreiding binnen de omgevingsvergunning.
De ruimtes zijn passend ingericht. Een van de ruimtes is ingericht als atelier met en grote verscheidenheid aan
knutselmateriaal. Er is een loungehoek aanwezig, diverse gezelschapsspelletjes en er zijn tafels met voldoende
zitplaatsen voor alle kinderen.
Buitenruimte
De bso maakt gebruik van de buitenruimte van de 5e Montessorischool die grenst aan het gebouw waarin de bso
zich bevindt. De buitenruimte is zichtbaar groot genoeg voor het aantal kinderen dat wordt opgevangen. Het plein
is ingericht met een glijbaan, zandbak en er is veel ruimte voor vrij spel. De bso beschikt over los speelmateriaal.
Gebruikte bronnen:
- Gesprek met de locatiemanager
- Omgevingsvergunning Galileiplantsoen 37 d.d. 4 mei 2012
- Omgevingsvergunning Galileiplantsoen 39 d.d. 28 mei 2018
- Plattegronden behorende bij omgevingsvergunning Galileiplantsoen 39, Kenmerk: HZ_WABO-2018-013543,
datum 8-11-2017, ontvangen bij wijzigingsverzoek
- Wijzigingsverzoek kindplaatsen, d.d. 16 augustus 2018, ontvangen bij wijzigingsverzoek
- Mail directeur uitleg aantal kinderplaatsen, diverse data in augustus 2018, ontvangen bij wijzigingsverzoek
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen en administratie
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 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 1a, onderdeel b van het
Besluit kwaliteit kinderopvang. Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en
ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep dan de vaste basisgroep;
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.

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.
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
KvK-vestigingsnummer
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

Buitenschoolse Opvang Villa Bons
000021048827
http://www.kinderopvang-skw.nl
150
Nee

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

:
:
:
:
:

Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer
Hugo de Vrieslaan 7
1097 ED Amsterdam
34215789
[!$MG_HWebsite]

:
:
:
:
:

GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang
Postbus 2200
1000 CE AMSTERDAM
020 555 55 75
Mevr. J. Schalkwijk, MSc

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

:
:
:
:
:

05-09-2018
19-09-2018
01-10-2018
01-10-2018
02-10-2018

: 02-10-2018
:
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft afgezien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Buitenschoolse Opvang Villa Bons - Incidenteel onderzoek 05-09-2018

10/10

