
 Inspectierapport
 Bio Kidz B.V. (KDV)
 Hoofdweg 235 H
 1057 CV Amsterdam

 Registratienummer: 938295809

Toezichthouder : GGD Amsterdam
In opdracht van : Gemeente Amsterdam
Datum inspectie : 26-04-2022
Type onderzoek : Nader onderzoek
Status : definitief
Datum vaststellen inspectierapport : 17-05-2022

Bio Kidz B.V. - Nader onderzoek - 26-04-2022 1/7



Inhoudsopgave

Het onderzoek

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

Inspectie-items

Gegevens voorziening

Gegevens toezicht

Bio Kidz B.V. - Nader onderzoek - 26-04-2022 2/7



Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 26 april 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 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
Organisatie
De houder van deze locatie is Bio Kidz B.V. Dit is een organisatie met als enige bestuurder en aandeelhouder
Jenbidam B.V. De directeur van deze organisatie geeft leiding aan de 2 locaties van Bio Kidz B.V. Deze
directeur heeft ook 2 kinderdagverblijven in gebruik bij organisatie De Kinderster B.V. 1 buitenschoolse
opvang bij BSO De Kinderster B.V. en 1 kinderdagverblijf bij De Kinderster Zuid B.V.
Bio Kidz B.V. heeft 2 kinderdagverblijven in 2 naast elkaar gelegen panden. De locaties worden geleid door 1
leidinggevende die ook aan de De Kinderster-locaties leiding geeft. Daarnaast werkt er een administratief
medewerker. De organisatie heeft onlangs een nieuwe pedagogisch beleidsmedewerker/coach aangesteld. 

Locatie
Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 stamgroepen: een babygroep en een verticale groep. Er vinden
regelmatig teamvergaderingen plaats en de leidinggevende is meerdere keren per week aanwezig op de
locatie.

In het jaarlijks onderzoek van 19 november 2021 is een overtreding vastgesteld. Kinderen van het
naastgelegen kinderdagverblijf (van dezelfde houder) zijn op verschillende dagen deels opgevangen op deze
locatie. In het beleid is dit beschreven als activiteit, maar het voldoet niet aan de voorwaarden vanuit de wet
Kinderopvang. 
Er is voor de kinderen van de andere locatie een plaatsingsovereenkomst met deze locatie. De opvang
geschiedt echter niet op de manier zoals in de overeenkomst is opgenomen. 
De gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van de overtreding een aanwijzing gegeven (d.d. 14 februari
2022). In dit onderzoek is beoordeeld of de aanwijzing is opgevolgd.

Advies aan college van B&W
Met betrekking tot de opvang op basis van een schriftelijke overeenkomst heeft de toezichthouder geen
overtredingen geconstateerd. Tevens is uit het onderzoek gebleken dat de houder zodanige maatregelen
heeft genomen dat de eerder geconstateerde overtreding redelijkerwijs hersteld blijft. De toezichthouder
adviseert om deze reden de handhaving niet te vervolgen. 
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Observaties en bevindingen

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

Administratie
In de aanwijzing die de gemeente heeft opgelegd is beschreven welke maatregelen de houder dient te
nemen:
- Bied geen opvang aan zonder dat daartoe een schriftelijke overeenkomst is afgesloten met de ouder(s) van
de op te vangen kinderen;
- Zorg dat de opvang die u aanbiedt, overeenkomt met hetgeen is vastgelegd in de schriftelijke
overeenkomsten die u hebt afgesloten met de ouder(s) van de op te vangen kinderen.
- Zorg dat de administratie van het kindercentrum afschriften bevat van alle overeenkomsten met de
ouders. Vermeld daarbij ook de duur van de
overeenkomst.

Tijdens dit onderzoek blijkt dat de kinderen van de andere locatie (Hoofdweg 239 H) alleen nog op de eigen
locatie worden opgevangen. De groepen worden niet samengevoegd, ook niet aan de dagranden. Tijdens
het inspectiebezoek worden bij de locatie Hoofdweg 235 H alleen kinderen opgevangen die daar ook een
plaatsingsovereenkomst voor hebben. Bij Hoofdweg 239 H worden de kinderen van de peutergroep
opgevangen, die voor die locatie een plaatsingsovereenkomst hebben. De opvang vindt plaats op basis van
de voorwaarden die zijn opgenomen in de schriftelijke overeenkomst tussen de houder en de ouder. Dit
wordt door alle beroepskrachten, de assistent-leidinggevende en de directeur verklaard. Het blijkt ook uit
de plaatsingsovereenkomsten die binnen de onderzoekstermijn zijn overgelegd en die onderdeel zijn van de
administratie van het kindercentrum. In de overeenkomst is ook de duur van de overeenkomst opgenomen.
Alle maatregelen uit de aanwijzing zijn genomen.

De directeur heeft verder verklaard te accepteren dat locatie-overstijgende opvang niet mogelijk is. Zij
hoopt dat de regelgeving zal wijzigen, maar verklaart dat er bij Bio Kidz tot die tijd geen locatie-
overstijgende opvang zal plaats vinden.

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 d.d. 14 februari 2022
- Gesprekken met de beroepskrachten, assistent-leidinggevende en directeur
- Pedagogisch werkplan Biokidz peutergroep (versie februari 2022), ontvangen op 3 mei 2022
- Pedagogisch werkplan Biokidz (versie februari 2022), ontvangen op 3 mei 2022
- Plaatsingsovereenkomsten, ontvangen op 3 mei 2022
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Administratie

• Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder
van een kindercentrum en de ouder.

Naleving handhaving

• De houder van het kindercentrum neemt de maatregelen binnen de bij de aanwijzing
onderscheidenlijk het bevel gestelde termijn.
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Naam voorziening : Bio Kidz B.V.

KvK-vestigingsnummer : 000029973007

Website : http://www.kindercentrumbiokidz.nl

Aantal kindplaatsen : 21

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Bio Kidz B.V.

Adres houder : Sumatrakade 1539

postcode en plaats : 1019 RS Amsterdam

KvK-nummer : 60813253

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. E. van den Heuvel, MSc

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 26-04-2022

Opstellen concept inspectierapport :

Zienswijze houder :

Vaststellen inspectierapport : 17-05-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

:

Verzenden inspectierapport naar gemeente :

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.

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