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Het onderzoek

Onderzoeksopzet

Op 25 augustus 2021 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd

jaarlijks onderzoek uitgevoerd.

Op basis van het risicoprofiel zijn de volgende kwaliteitseisen onderzocht, namelijk: 

• de eisen aan het pedagogisch klimaat; 

• de eisen aan (de inzet van) het personeel; 

• de eisen aan de stabiliteit van de groepen; 

• de eisen aan het (uitvoeren van het) veiligheids- en gezondheidsbeleid.

De kwaliteitseisen die zijn onderzocht, staan achter in het rapport.

Na het inspectiebezoek is de houder gevraagd nog documenten op te sturen. Deze documenten heeft de

toezichthouder binnen de onderzoeksperiode ontvangen en beoordeeld in het onderzoek.

Vanwege de coronasituatie heeft in 2020 het jaarlijks onderzoek op afstand plaatsgevonden.

Beschouwing

Organisatie

Mijn Blokje is een kinderopvangorganisatie die zowel dagopvang als buitenschoolse opvang aanbiedt. In

totaal zijn er 9 kinderdagverblijven en is er 1 buitenschoolse-opvanglocatie. De vestingen zijn ondergebracht

in 5 B.V.'s die worden beheerd door Mijn Blokje Holding B.V. De bestuurder van Mijn Blokje Holding B.V. is

TMS B.V., waarvan de heer Azalam en mevrouw El Bardai directeuren zijn. De 3 overige vestigingen zijn

ieder ondergebracht in een VOF. Alle locaties handelen onder de naam Mijn Blokje en voeren veelal

hetzelfde beleid en de ruimtes zijn in dezelfde stijl ingericht. Voor het ontwikkelen van het pedagogisch

beleid en coaching van de medewerkers is een pedagoog in dienst. Sinds dit jaar werkt bij de organisatie

een 2e pedagogisch coach. 

Tijdens de afgelopen inspectiebezoeken bij de verschillende locaties is gebleken dat er verschillen zijn in de

mate van aansturing van de beroepskrachten en de kennis en uitvoering van het veiligheids- en

gezondheidsbeleid bij de beroepskrachten. Het is van belang dat de organisatie zorg draagt dat de

beroepskrachten op alle locaties voldoende kennis hebben en uitvoering geven aan het veiligheids- en

gezondheidsbeleid.

Locatie

De buitenschoolse opvang bevindt zich in een pand waar ook een kinderdagverblijf van dezelfde houder

gevestigd is. De opvang maakt gebruik van 2 groepsruimtes waarin 1 basisgroep met maximaal 18 kinderen

tussen de 4 en 12 jaar worden opgevangen en 1 basisgroep met maximaal 14 kinderen tussen de 4 en 8 jaar.

De buitenschoolse opvang maakt gebruik van in de buurt gelegen openbare speeltuinen en parken. Bij de

buitenschoolse opvang werken 2 vaste beroepskrachten. Op de locatie is 4 dagen per week een

leidinggevende aanwezig. Deze leidinggevende geeft sinds dit jaar ook leiding aan het kinderdagverblijf in

hetzelfde pand. Tijdens de onderzoeksperiode wordt een zzp'er ingezet. Ook de leidinggevende is tijdens de

onderzoeksperiode ingezet als beroepskracht.

Ontkoppelen van beroepskrachten

In het Personenregister kinderopvang staan gedurende het inspectieonderzoek 122 personen gekoppeld aan

de houder Mijn Blokje Baarsjes I B.V. terwijl er in de praktijk ongeveer 30 personen betrokken zijn bij de

houder. In het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en

personenregister kinderopvang staat in Artikel 15 opgenomen dat de houder van een kindercentrum de

koppeling beëindigt wanneer de ingeschrevene niet meer voor hem werkt of anderszins niet meer

gekoppeld hoeft te zijn aan de houder.
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Advies aan college van B&W

Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan. De toezichthouder adviseert het rapport ter

kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid

Voor de locatie is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Hierin staat onder andere de visie op opvoeden en

de ontwikkeling van kinderen van Mijn Blokje beschreven. In het pedagogisch beleidsplan staat een concrete

beschrijving van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse

opvang. Over het waarborgen van de emotionele veiligheid is onder andere opgenomen dat hiervoor

gezorgd wordt doordat de beroepskrachten de kinderen ondersteunen door ze met juist gedrag te

complimenteren (en niet op de persoon afgaan) en onjuist gedrag corrigeren of begeleiden. De persoonlijke

competenties van de kinderen worden gestimuleerd doordat de beroepskrachten het spel van de kinderen

begeleiden en ook vaardigheden uitlokken door variatie in speelmateriaal en speelplekken. In het

pedagogisch beleidsplan wordt toegelicht hoe wordt omgegaan met corrigeren wanneer kinderen zich niet

aan de afspraken houden, hoe zij sociale competenties stimuleren en welke normen en waarden aan de

kinderen worden overgedragen.

In het pedagogisch beleidsplan is duidelijk beschreven hoe de beroepskrachten bijzonderheden in de

ontwikkeling van het kind of problemen opmerken en dat ouders dan als dat nodig is, worden doorgestuurd

naar geschikte organisaties die verder kunnen helpen.

Elk kind heeft een mentor. In het beleid staat hoe de buitenschoolse opvang aan de ouders en kinderen laat

weten wie de mentor van het kind is. Ook is opgenomen hoe en wanneer de mentor over de ontwikkeling

van het kind spreekt met de ouders. 

De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen zijn in het pedagogisch

beleidsplan beschreven. Ook is beschreven welke activiteiten de kinderen buiten de eigen basisgroep

kunnen doen en hoe dit gebeurt. In het beleid is verder duidelijk beschreven hoe kinderen kunnen wennen

aan de nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen en wat het beleid bij extra opvang is. In het

beleidsplan staat dat het aantal beroepskrachten per groep wordt bepaald op basis van het aantal kinderen.

Ook is opgenomen op welke tijden minder beroepskrachten dan nodig is, werken.

Pedagogische praktijk

De toezichthouder heeft tijdens vrij spel en het eten van fruit en crackers de pedagogische praktijk

geobserveerd. Op basis hiervan is beoordeeld dat de pedagogisch medewerker tijdens het inspectiebezoek

verantwoorde buitenschoolse opvang aanbiedt. Hierna zijn een paar voorbeelden beschreven van wat de

toezichthouder heeft gezien.

Het inspectiebezoek vindt plaats op een rustige bso-dag waarop de pedagogisch medewerker maar 2

kinderen opvangt. Tijdens het inspectiebezoek is te zien dat de kinderen vertrouwd zijn met de

medewerker en dat de medewerker zorgt voor emotionele veiligheid op de bso. De medewerker vertelt

dat, omdat er maar 2 kinderen zijn, ze het dagprogramma hebben losgelaten en de kinderen zelf mogen

beslissen wat ze vandaag willen doen. De kinderen zijn aan het knutselen maar als een van de kinderen zich

later terugtrekt om in zijn eentje te spelen met eigen speelgoed (gekregen op een verjaardag van een

klasgenoot) mag dit ook. Het kind gaat helemaal op in zijn eigen spel, praat hardop tegen zichzelf en geniet

zichtbaar van zijn eigen spel. Wanneer er tijdens het knutselen onenigheid ontstaat roepen de kinderen de

medewerker erbij. De pedagogisch medewerker helpt ze om een oplossing te bedenken voor hun probleem.

Vervolgens herhaalt ze de afspraak dat de kinderen samen met het speelmateriaal moeten spelen. Ook

herinnert ze hen eraan dat de kinderen eerst samen moeten proberen om een oplossing te bedenken,

voordat ze de hulp vragen aan de pedagogisch medewerker. Terwijl de pedagogisch medewerker met de

toezichthouder in gesprek is, houdt ze toezicht op de kinderen. Wanneer een kind een kraal in haar mond

stopt bij het sieraden maken, herinnert ze het kind aan de regels dat ze kleine materialen niet in hun mond

mogen stoppen.

Tijdens het inspectiebezoek worden de kinderen regelmatig gewezen op en herinnerd aan de regels die
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gelden op de bso. De pedagogisch medewerker vraagt bijvoorbeeld aan een kind dat met de lijm rondloopt,

wat er is afgesproken als er met lijm wordt gewerkt. Het kind reageert hierop door te benoemen wat er is

afgesproken. Ook wanneer de kinderen bijvoorbeeld spullen op de grond laten liggen herinnert de

medewerker de kinderen eraan dat ze dit zelf moeten opruimen. De 2 kinderen zijn nieuwsgierig en willen

van alles weten, bijvoorbeeld over het bezoek van de toezichthouder, over wat EHBO is en waarom dit

belangrijk is en wat een sauna is. De pedagogisch medewerker gebruikt deze gesprekjes om de kennis van

de kinderen te vergroten en hun te helpen bij hun taalontwikkeling.

Gebruikte bronnen:

- Gesprek met beroepskracht 

- Observatie tijdens het inspectiebezoek

- Pedagogisch Beleidsplan BSO 2021, ontvangen op 3 september 2021

- Gesprek met de houder op 10 september 2021
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang

De personen die bij de buitenschoolse opvang werken, zijn met hun verklaring omtrent het gedrag

ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Voordat zij begonnen met werken zijn deze

personen gekoppeld aan de houder in het PRK. Deze beoordeling gaat over de 2 beroepskrachten die na het

vorig jaarlijks onderzoek van 25 september 2020 zijn gaan werken en de ZZP'er die in de periode van 1 tot en

met 25 augustus 2021 heeft gewerkt.

Opleidingseisen

De personen die bij de buitenschoolse opvang werken, hebben een passend diploma zoals genoemd in de

cao Kinderopvang. Deze beoordeling gaat over de 2 beroepskrachten die na het vorig jaarlijks onderzoek van

25 september 2020 zijn gaan werken en de ZZP'er die in de periode van 1 tot en met 25 augustus 2021 heeft

gewerkt.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en

stagiairs

Op de dag van het inspectiebezoek werken genoeg beroepskrachten op de buitenschoolse opvang. In de

groep worden namelijk 2 kinderen opgevangen door 1 beroepskracht. Dit aantal beroepskrachten past bij

het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd.

Uit een steekproef van de presentielijsten van de kinderen en de werkroosters van het personeel, blijkt dat

ook in deze periode genoeg beroepskrachten hebben gewerkt. Verder blijkt dat alleen minder

beroepskrachten werken op de tijden die zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

De bso is een onderdeel van kindercentrum ‘Mijn Blokje’. Bij het kindercentrum hoort ook een

kinderdagverblijf. Deze grenst direct aan de bso met een doorgang. Ook kun je via de achtertuin het

kinderdagverblijf bereiken. De beroepskrachten van het kinderdagverblijf zijn tijdens de openingstijden van

de bso beschikbaar als achterwacht.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

Voor het jaar 2021 is de urenverdeling vastgelegd volgens de rekenregels. In het document ‘ Coachplan 2021

Baarsjeweg 310-311’ zijn verder alle geplande werkzaamheden van de pedagogisch

coach/beleidsmedewerker beschreven. Deze hebben betrekking op het opstellen, invoeren en evalueren van

het pedagogisch beleidsplan en daarnaast op het coachen van alle beroepskrachten die vallen onder

dezelfde houder. De houder heeft heel 2021 om de coaching aan te bieden.

Voor het jaar 2020 is het coachingsplan uitgevoerd. De houder heeft ter verantwoording het document

'Coaching Baarsjesweg 311’ toegestuurd. In het document staat, met urenberekening, welke beroepskracht

welke coaching heeft ontvangen. In de urenberekening is te zien dat de beroepskrachten de verplichte

coachingsuren hebben ontvangen.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

De buitenschoolse opvang heeft 2 basisgroepen:: 

- in de gele groep worden maximaal 18  kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen; 

- in de roze groep worden maximaal 14 kinderen van 4 t/m 8 jaar opgevangen.

Op woensdag en vrijdag worden minder kinderen opgevangen op de bso. Daarom worden de kinderen

van roze groep op deze dagen in de gele groep opgevangen. Dit staat in de plaatsingsovereenkomst.

Kinderen hebben een vaste basisgroep en worden in maximaal 1 andere basisgroep opgevangen. Wanneer

bij extra opvangdagen of ruildagen geen plaats is in de eigen basisgroep, geven ouders vooraf schriftelijk

toestemming voor opvang in de 2e basisgroep. 

Elk kind heeft een mentor. De mentor heeft 2 keer per jaar een gesprek met ouders over de ontwikkeling
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van hun kind. De mentor is ook de contactpersoon voor ouders wanneer zij vragen hebben over hoe het met

hun kind gaat.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

Op de buitenschoolse opvang spreken de beroepskrachten Nederlands met de kinderen.

Gebruikte bronnen:

- Document 'Planning BSO', in de periode van 1 tot en met 25 augustus 2021, ontvangen op 3 september

2021

- Document 'Personeelsrooster in de periode van 1 tot en met 25 augustus 2021', ontvangen op 3 september

2021

- Document 'Overzicht geplaatste kinderen BSO periode 01-08-2021 tot 25-08-2021', ontvangen 3

september 2021

- Raadpleging Personenregister kinderopvang op 8 september 2021

- Document 'Indiensttredingen', ontvangen op 3 september 2021

- Document 'bewijs coaching 2020 BSO', ontvangen op 3 september 2021

- Document 'Coachplan 2021 - Baarsjeweg 310-311', ontvangen op 3 september 2021

- Beroepskwalificatie, ontvangen op 3 september 2021

- Gesprek met houder op 10 september 2021
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

Voor de buitenschoolse opvang is een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld; daarin is een aantal

concrete grote risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en sociale veiligheid opgenomen.

Voorbeelden van de genoemde grote risico's zijn vergiftiging, verstikking, kindermishandeling,

voedselvergiftiging, onjuiste toediening van medicijnen en oververhitting. Per risico zijn maatregelen

beschreven die worden genomen om het risico te verkleinen. Ook wordt verwezen naar aanvullende

werkinstructies en protocollen, waarin uitgebreide maatregelen staan. In februari 2021 is op de locatie door

de pedagogisch medewerkers een risico-inventarisatie gemaakt.

In het beleid zijn risico’s met grote gevolgen voor de fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid van

de kinderen opgenomen. Hierin zijn maatregelen beschreven die zijn of worden genomen om de risico’s te

verkleinen. Beschreven is welke risico’s kleine gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de

kinderen. Ook is opgenomen hoe de organisatie met deze risico’s omgaat. Verder is in het veiligheids- en

gezondheidsbeleid aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en hoe ze hiermee omgaan.

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat hoe de beroepskrachten bij de hele beleidscyclus worden

betrokken, bijvoorbeeld door tijdens een teamoverleg de risico-inventarisatie te bespreken, een actieplan te

maken en daarna de aanpassingen weer te bespreken. Elke 3 maanden is er een teamoverleg waarin het

beleid per thema wordt besproken. In het beleid staat ook dat als het beleid, protocollen, werkinstructies of

huisregels worden aangepast of aangevuld, de beroepskrachten daarvan op de hoogte worden gesteld. Op

17 februari 2021 is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd.

In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat waar medewerkers en ouders het veiligheids- en

gezondheidsbeleid en de mogelijke aanpassingen kunnen vinden. Ook staat in het beleid hoe de

achterwacht op deze locatie is geregeld. 

In de buitenschoolse opvang is altijd ten minste 1 volwassene met een geldig EHBO-diploma. Dit blijkt uit

een steekproef van de werkroosters van het personeel en de EHBO-diploma’s. 

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek gesproken met de beroepskracht. Ook is gelet op de

handelingen van de beroepskracht. Hierbij is aandacht besteed aan uitstapjes en buiten spelen en op de

maatregelen die genomen worden ter voorkoming van het coronavirus. 

Uitstapjes en buiten spelen

Tijdens de zomervakantie zijn er verschillende uitstapjes georganiseerd. Bijvoorbeeld naar Artis, Hortus

Botanicus, de bioscoop en glow in de dark (mini golf). De afspraak is dat de beroepskrachten minimaal

met 2 personen zijn bij de uitstapjes. De werkwijze voor de uitstapjes zijn opgenomen in het protocol

'Uitstapjes BSO'. De kinderen dragen bijvoorbeeld veiligheidshesje van Mijn Blokje, voor de veiligheid en

herkenbaarheid, de kinderen lopen hand in hand in een rij. En wanneer gebruik wordt gemaakt van de tram

worden hier duidelijke afspraken over gemaakt met

de kinderen. Ouders hebben bij het intakeformulier toestemming gegeven of kinderen mee mogen met

uitstapjes. Naast uitstapjes gaan de bso-kinderen vaak buiten spelen. Dit doen zij op het Cremer- of het

Paramariboplein. De werkwijze voor het buiten spelen is opgenomen in het 'protocol buitenspelen en

ophalen bso'. De beroepskracht is op de hoogte van de werkafspraken over het buitenspelen. Zo lopen de

kinderen 2 aan 2 naar het plein en hebben ze een herkenbaar fluorescerend geel hesje van de organisatie

aan. De beroepskracht vertelt dat zij onder andere een tas met EHBO-spullen, een lijst met

contactgegevens van de kinderen, bekers, zonnebrandcrème en de iPad meenemen wanneer zij naar buiten

gaan. Via de app laten de beroepskrachten aan de ouders weten wanneer en waar zij met de kinderen

buiten spelen.

Maatregelen corona-virus

De organisatie heeft maatregelen getroffen om de kans op verspreiding van het coronavirus te verminderen.

Maatregelen zijn vastgelegd in het document 'Protocol Kinderopvang 3 februari 2021'. Hierin is onder andere
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vastgelegd hoe het brengen en halen van de kinderen verloopt (mondkapje, 1 ouder brengt het kind), dat

beroepskrachten moeten zorgen voor een goede hand- en hoesthygiëne, voor een goed binnenmilieu, en

hoe speelgoed wordt gereinigd. Tijdens het inspectiebezoek worden de vastgelegde maatregelen

voldoende uitgevoerd. Zo wordt er gezorgd voor voldoende handhygiëne en is de beroepskracht op de

hoogte van de werkafspraken over het brengen en halen van de kinderen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Op de locatie wordt gebruikgemaakt van de meldcode van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Tijdens

het inspectiebezoek is gesproken met de beroepskracht. Zij kent mogelijke signalen van huiselijk geweld en

kindermishandeling. Ook weet de beroepskracht wat zij moet doen als zij een vermoeden van

kindermishandeling of huiselijk geweld heeft. 

De organisatie is vanaf maart 2021 begonnen met 'De maand van…’ , waarin elke maand een aantal

werkinstructies centraal staat. In mei stond onder andere de meldcode centraal. Daarnaast staat de

meldcode-app op de iPad zodat de beroepskrachten altijd toegang tot de meldcode hebben.

Gebruikte bronnen:

- Gesprek met de beroepskracht

- Veiligheid-en gezondheidsbeleid BSO , versie 2021, ontvangen op 3 september 2021

- EHBO-certificaten ontvangen op 3 september 2021

- Document 'Personeelsrooster in de periode van 1 tot en met 25 augustus 2021', ontvangen op 3 september

2021

- Document 'Heropening bso', ontvangen op 5 september 2021

- Document Nieuw Protocol kinderopvang COVID-19, ontvangen op 3 en 5 september 2021

- Document 'Protocol Uitstapjes BSO, versie maart 2021', ontvangen op 3 september 2021

- Document 'Protocol buitenspelen en ophalen bso', reeds in het bezit van de GGD

- Document 'Beslisboom neusverkouden 0-6-jaar', ontvangen op 3 september 2021

- Document 'Beslisboom neusverkouden 7-12-jaar', ontvangen op 3 september 2021

- Document 'Vergaderingen+studiedagen', ontvangen op 3 september 2021

- Notulen BSO - 29-06-2021, ontvangen op 3 september 2021

- Document 'Nieuwsbrief juni ,ontvangen op 3 september 2021

- RI veiligheid en gezondheid ingevuld op 17 februari 2021, ontvangen op 3 september 2021

- Meldcode onder de aandacht ,ontvangen op 3 september 2021

- Nieuwsbrief personeel - Maand van... (meldcode)', ontvangen op 3 september 2021

- Gesprek met houder op 10 september 2021
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Inspectie-items
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 wijze waarop invulling

wordt gegeven aan de aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang, bedoeld in artikel 11 van het

Besluit kwaliteit kinderopvang.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop

bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden

doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de

mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt en de

wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van

het kind.

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

omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop kinderen

kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden

waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige

kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan

de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten op grond

van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende

inzet niet per week verschilt.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard en de

organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid ten

aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.

Pedagogische praktijk

• In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin

kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie

van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het

gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen; 

b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,

cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te

stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en

vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties

met anderen op te bouwen en te onderhouden; 

d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen

aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met

anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

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
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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.

• Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het personenregister

kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de persoon zijn

werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent

aangevangen cao Kinderopvang. 

Een beroepskracht meertalige buitenschoolse opvang beschikt daarbij over een bewijsstuk waaruit

blijkt dat hij de Duitse, Engelse of Franse taal voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen,

luisteren en spreken beheerst op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK) voor

talen.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

• De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat

wordt opgevangen, met dien verstande dat: 

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige

kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels.

• Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van de

basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of indien

conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten minste de

helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet.

• Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in art 16 lid 2 Besluit kwaliteit

kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is, is tevens een

volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het

kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. 

De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de

naam en het telefoonnummer van deze persoon.

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers

• De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van

beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en implementatie

van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal aantal uren inzet

wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.

• De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum exploiteert,

de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch beleidsmedewerkers

worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit schriftelijk vast zodat dit

inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat

iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van de werkzaamheden.

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.

• Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor de

ouders en het kind aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
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• De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal

of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden

gebruikt. In afwijking hiervan kan meertalige buitenschoolse opvang worden verzorgd conform de

definitie en in overeenstemming met de voorwaarden die daarvoor gelden. 

(artikel 1.50 lid 2 sub i en artikel 1.55 lid 1 lid 3 Wet kinderopvang) 

OF 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke

omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt,

overeenkomstig een door de houder van een kindercentrum vastgestelde gedragscode.

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.

• De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid

schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig

actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het

kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder

van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de

beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en

actualiseren.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang

van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich meebrengt, waarbij in ieder geval wordt

ingegaan op: 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 

- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 

- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,

stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.

• 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.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop

kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid

van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste risico’s met grote

gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op grensoverschrijdend gedrag.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder

van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de

evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,

vrijwilligers en ouders.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de

wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-kindratio

of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op grond van de

beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.

• De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de buitenschoolse opvang te

allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste

hulp aan kinderen conform de in de Regeling aan deze kwalificatie gestelde nadere regels.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

• De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
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Naam voorziening : Mijn Blokje

KvK-vestigingsnummer : 000024241547

Website : http://www.mijn-blokje.nl

Aantal kindplaatsen : 32

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Mijn Blokje Baarsjes I B.V.

Adres houder : Baarsjesweg 311 H

postcode en plaats : 1058 AH Amsterdam

KvK-nummer : 68530900

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : mw. S. Albinus

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 25-08-2021

Opstellen concept inspectierapport : 01-10-2021

Zienswijze houder : 06-10-2021

Vaststellen inspectierapport : 06-10-2021

Verzenden inspectierapport naar houder en

oudercommissie

: 07-10-2021

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 07-10-2021

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.

De houder heeft afgezien van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
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