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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 25 maart  2022 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 telefoongesprek met de houder en een documentenonderzoek.

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
Buitenschoolse opvang (BSO) Bilderdijkpark is in gebruik door een stichting. De stichting is een kleine,
buurtgerichte organisatie en het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden. De buitenschoolse opvang
heeft 2 basisgroepen waarin kinderen van 4 tot 13 jaar kunnen worden opgevangen. 

Naast de ruimte van de BSO bevindt zich de activiteitenruimte van ASV Bilderdijkpark. Voor de kinderen
van de opvang wordt door ASV Bilderdijkpark een gevarieerd activiteitenprogramma georganiseerd,
waaraan ook kinderen uit de buurt deelnemen. Deze activiteiten worden georganiseerd door de vaste
invalkracht van de BSO. 

In het jaarlijks onderzoek van 25 oktober 2021 zijn overtredingen vastgesteld die hersteld zijn na een
herstelaanbod. Voor de overtreding over de verklaring omtrent het gedrag (VOG) is geen herstelaanbod
gedaan omdat dit een herhaalde overtreding is.

De gemeente Amsterdam heeft voor deze laatste overtreding een aanwijzing gegeven. In dit onderzoek is
onderzocht of aan de aanwijzing is voldaan. Uit het onderzoek blijkt dat het bestuur de werkwijze heeft om
medewerkers en clubleiders pas in te zetten nadat zij een geldige VOG hebben en zijn ingeschreven en
gekoppeld aan de stichting in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Omdat uit het onderzoek blijkt dat
er geen nieuwe medewerkers of clubleiders zijn sinds het jaarlijks onderzoek kon de uitvoering van de
werkwijze echter niet onderzocht worden. 

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot verklaring omtrent het gedrag heeft de toezichthouder geen overtredingen
geconstateerd. De toezichthouder adviseert dit rapport ter kennisname in ontvangst te nemen.

Bilderdijkpark - Nader onderzoek - 25-03-2022 3/8



Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen
covid-19 en ouderparticipatieopvang

Naleving handhaving
De houder van het kindercentrum heeft de maatregelen die in de aanwijzing zijn genoemd, genomen. Dit
heeft de houder gedaan binnen de termijn die in de aanwijzing is genoemd.

Gebruikte bronnen:
- Aanwijzing, van 10 januari 2022
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De vaste beroepskrachten, 4 vaste invallers en clubleiders zijn ingeschreven en aan de houder gekoppeld in
het PRK.

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Jaarlijks onderzoek
In het jaarlijks onderzoek van 25 oktober 2021 bleek dat niet alle personen die bij de buitenschoolse opvang
werken, een verklaring omtrent het gedrag (VOG) hebben en hiermee, voordat zij hun werkzaamheden
begonnen, zijn ingeschreven en gekoppeld aan de houder in het Personenregister Kinderopvang (PRK). 
1 medewerker van de speeltuin die een club leidt waar kinderen van de buitenschoolse opvang gebruik van
kunnen maken, was niet in het bezit van een VOG voordat hij begon met deze werkzaamheden. De 1e dag
dat hij de club heeft geleid was op 30 augustus 2021 en op 12 oktober 2021 is zijn VOG overgelegd.
Vervolgens is hij op 8 november 2021 gekoppeld in het PRK. 

Dit onderzoek
In dit onderzoek blijkt uit een gesprek met een bestuurslid en toegestuurde informatie dat geen nieuwe
beroepskrachten, invalkrachten of clubleiders worden ingezet. Het bestuurslid heeft een lijst aangeleverd
met de namen van alle beroepskrachten, invalkrachten en clubleiders. Hier staan geen nieuwe namen op ten
opzichte van het jaarlijks onderzoek d.d. 25 oktober 2021. 
Het bestuurslid heeft in het overzicht ook aangegeven dat in het vervolg bij het aanstellen van nieuwe
clubleiders door speeltuinvereniging ASV Bilderdijkpark gewacht zal worden met de aanvang van de lessen
tot de persoon in kwestie ook in het PRK aan BSO Bilderdijkpark gekoppeld is.  

Omdat er geen nieuwe mensen bij de stichting zijn komen werken is in dit onderzoek niet beoordeeld of zij
pas worden ingezet na koppeling aan de houder. In de toegestuurde informatie verklaart het bestuurslid dat
nieuwe (club)medewerkers in de toekomst op tijd een VOG hebben en voor aanvang van de
werkzaamheden zijn ingeschreven en gekoppeld in het PRK. Hij is hier zelf verantwoordelijk voor.

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprek met een bestuurslid op 25 maart en 20 april 2022
- Overzicht Clubleiders per 1 januari 2022, ontvangen op 28 maart 2022
- Overzicht werknemers en vaste invallers, ontvangen op 28 maart 2022
- Aanvullende informatie nader onderzoek, ontvangen op 28 maart 2022
- Jaarlijks onderzoek d.d. 25 oktober 2021
- Aanwijzing d.d. 10 januari 2022
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Naleving handhaving

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 participerende ouder; c. 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; d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder
structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen
worden opgevangen; e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of
zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; f. 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 f ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
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Naam voorziening : Bilderdijkpark

KvK-vestigingsnummer : 000031607101

Website :

Aantal kindplaatsen : 33

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Stichting Buitenschoolse opvang Bilderdijkpark

Adres houder : Bilderdijkpark 10A

postcode en plaats : 1052 SB Amsterdam

KvK-nummer : 34286316

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. M. Vries

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 25-03-2022

Opstellen concept inspectierapport :

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport : 20-04-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

:

Verzenden inspectierapport naar gemeente :

Openbaar maken inspectierapport :
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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.

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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