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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 31 mei 2022 is op grond van artikel1.62, eerste lid van de Wetkinderopvang een onderzoek na aanvraag
gestart. In dit onderzoek is beoordeeld in hoeverre de vestiging redelijkerwijs aan de kwaliteitseisen zoals
genoemd in de wet- en regelgeving zal gaan voldoen.

In dit onderzoek is beoordeeld of Mijn Blokje Osdorp B.V. de exploitatie van het kinderdagverblijf O. El
Bardai t.h.o.d.n. Mijn Blokje (Zeevaarthof)  kan voortzetten.

Dit onderzoek is op afstand uitgevoerd en bestaat uit het onderzoek van documenten en
telefoongesprekken met de eigenaar van de vestiging Zeevaarthof, die ook de eigenaar is van de nieuwe
B.V. Mijn Blokje Osdorp. De praktijk is in dit onderzoek niet beoordeeld.

Beschouwing
Organisatie
Mijn Blokje is een kinderopvangorganisatie die in Amsterdam zowel dagopvang als buitenschoolse opvang
aanbiedt, verspreid over de stadsdelen Zuid, West, Nieuw-West en Noord. De organisatie bestaat uit 8
vestigingen met 9 locaties voor de opvang van kinderen; daarvan zijn er 8 kinderdagverblijven en is er 1
buitenschoolse opvang. De vestigingen zijn ondergebracht in verschillende rechtsvormen en er zijn 2
eigenaren. De ene is de eigenaar en de algemeen directeur van de 2 VOF's. De andere is de eigenaar en
algemeen directeur van de B.V.'s. De vestigingen hebben hetzelfde beleid, dezelfde huisstijl en de
groepsruimtes zijn in dezelfde stijl ingericht. Sinds 1 maart 2022 is er een operationeel directeur bij de
organisatie aangesteld. Zij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid, samen met de 4
beleidsmedewerkers/pedagogisch coaches, en de aansturing van de 3 vestigingsmanagers. Begin van het
jaar is bij iedere locatie een assistent-locatiemanager aangesteld. Deze zijn er verantwoordelijk voor dat op
de locatie gewerkt wordt volgens het beleid, de werkwijze en de afspraken. Naast de vaste
beroepskrachten per vestiging is er een pool van vaste invalkrachten.

Locatie
De locatie is gevestigd in een woonwijk in Amsterdam-Noord op de begane grond van een woonflat. Deze
flat staat in een groene omgeving aan een wandel-/fietspad. De buitenruimte is ruim en grenst aan 2 kanten
van het dagverblijf. Binnen gebruikt de opvang 2 groepsruimtes, een volledig ingerichte keuken die ook
dienstdoet als kantoor en een pauzeruimte. In de gang is een slaapkamer en 1 toilet. Het team bestaat uit 4
vaste beroepskrachten, 1 derdejaars bbl'er en de assistent-locatiemanager. De locatie heeft 1
baby/dreumesgroep voor maximaal 12 kinderen en 1 peutergroep voor maximaal 15 kinderen. 

Onderzoek
Dit onderzoek gaat om een wijziging van rechtsvorm en daardoor van houder. De houder verklaart dat in de
praktijk de aansturing door dezelfde personen zal worden gedaan en dat het personeel en andere aspecten
die betrekking hebben op de uitvoering van verantwoorde kinderopvang niet zullen wijzigen.
Op 27 april 2022 heeft Mijn Blokje Osdorp B.V. een wijzigingsformulier ingediend bij de Gemeente
Amsterdam om het kinderdagverblijf Mijn Blokje (locatie Zeevaarthof) en 2 andere vestigingen van Mijn
Blokje over te nemen. De eigenaar van de 3 vestigingen is ook de eigenaar van de nieuwe B.V.
In de praktijk heeft Mijn Blokje Osdorp B.V. de vestiging op de Zeevaarthof al overgenomen omdat de
overschrijving in het KvK op 1 april 2022 heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat de oude houder, de
eenmanszaak, niet meer bestaat. De nieuwe houder is nog niet ingeschreven in het Landelijk Register
Kinderopvang. Dit heeft onder andere consequenties voor de koppeling van het personeel in het Personeel
Register Kinderopvang (PRK) en het aanvragen van de tegemoetkoming kosten kinderopvang voor ouders.
Tijdens het jaarlijks onderzoek van 12 november 2021 zijn op deze locatie overtredingen geconstateerd bij
de uitvoering van het pedagogisch beleid, de uitvoering van de pedagogische praktijk, het personeel, de
uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de inrichting van de binnenruimte. Omdat de
vestiging is overgenomen is de handhaving vervallen. De nieuwe eigenaar heeft verklaard dat het beleid en
de werkwijze worden overgenomen. Daarom wordt in dit onderzoek ook beoordeeld of redelijkerwijs aan
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de voorwaarden wordt voldaan die in het jaarlijks onderzoek van 2021 als onvoldoende zijn beoordeeld.

Ouders en personeel zijn niet van tevoren geïnformeerd over de overname.

Advies aan college van B&W
Uit het onderzoek is gebleken dat de vestiging na de overname redelijkerwijs zal gaan voldoen aan de
kwaliteitseisen die in de Wet kinderopvang aan een kindercentrum zijn gesteld. De toezichthouder adviseert
om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - de exploitatie van de voorziening door Mijn Blokje
Osdorp B.V. toe te staan.

Het wijzigingsformulier wijziging van rechtsvorm is niet tijdig ingediend bij het College. De toezichthouder
adviseert hierop conform het gemeentelijk handhavingsbeleid handhavend op te treden.

O. El Bardai t.h.o.d.n. Mijn Blokje - Onderzoek na aanvraag - 31-05-2022 4/18



Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen
covid-19 en ouderparticipatieopvang
De aanvraag voor de overname van het kinderdagverblijf O. El Bardai t.h.o.d.n. Mijn Blokje (Zeevaarthof) 1s
op 27 april 2022 ontvangen door de Gemeente Amsterdam. In de praktijk heeft de overname al
plaatsgevonden. Op 31 maart is de nieuwe Mijn Blokje Osdorp BV opgericht en ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel (KvK). Op 1 april 2022 is het kinderdagverblijf Mijn Blokje (Zeevaarthof) overgenomen door
Mijn Blokje Osdorp B.V. en hiermee is de houder van het kinderdagverblijf gewijzigd.

De algemeen directeur en eigenaar van O. El Bardai t.h.o.d.n. Mijn Blokje (Zeevaarthof) heeft in een overleg
met de gemeente, op 29 maart 2022, aangekondigd dat zij 3 vestigingen waaronder Mijn Blokje Zeevaarthof
gaat onderbrengen in een nieuw op te richten B.V., genaamd Mijn Blokje Osdorp B.V., waar zij de eigenaar
van is. In dat gesprek heeft de medewerker Vergunningen aangegeven dat een dergelijke overname plaats
kan vinden nadat er een verzoek tot overname is gedaan door de nieuwe houder en een onderzoek na
aanvraag is uitgevoerd door de toezichthouder. Ook is toen besproken dat een overname alleen mogelijk is
wanneer de handhaving bij 2 van de 3 vestigingen, die is gestart na de jaarlijkse onderzoeken van 2021, is
opgelost.

Tijdens een controle van het KvK op 21 april 2022 komt naar voren dat de 3 vestigingen op 1 april 2022 zijn
overgenomen door de nieuwe B.V. en ingeschreven zijn in de KvK. Er is alleen geen wijzigingsformulier voor
het wijzigen van rechtsvorm ingediend bij de Gemeente Amsterdam. Er is daardoor ook geen onderzoek na
aanvraag gedaan.
Dit betekent dat de registratie van de nieuwe houder in het Landelijk Register Kinderopvang niet heeft
plaatsgevonden. Dit heeft gevolgen voor de ouders bij het aanvragen van de tegemoetkoming kinderopvang.
Het personeel is in het PRK niet gekoppeld aan de houder en er zijn geen arbeidscontracten met de houder
waarvoor ze werken.

Registratie
De houder is gestart met het opvangen van kinderen voordat er een onderzoek heeft plaatsgevonden
waaruit blijkt dat de exploitatie zodanig plaats kan vinden dat deze voldoet aan wet en regelgeving.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie niet redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming
met de volgende voorwaarde(n):

• Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in
overeenstemming met de daarvoor gestelde regels.
(art 1.45 lid 3 Wet kinderopvang.)

Administratie
De eigenaar heeft tijdens het onderzoek een concept van de nieuwe overeenkomst voor ouders getoond. Zij
verklaart dat zodra Mijn Blokje B.V. Osdorp geregistreerd is bij de gemeente en is ingeschreven in het LRK,
zij de ouders een nieuwe overeenkomst zal laten ondertekenen.

Gebruikte bronnen:
- Website Kamer van Koophandel geraadpleegd op 21 april 2022
- Wijzigingsformulier, van 26 april 2022, ontvangen op 27 april 2022
- Voorbeeld plaatsingsovereenkomst, ontvangen op 23 mei 2022
- Gesprek eigenaar/algemeen directeur 29 maart 2022
- Telefoongesprek met de eigenaar/algemeen directeur op 23 mei en 31 mei 2022
- Document: 'Aanvullende vragen inspectie over overname', ontvangen op 1 juni 2022
- Coachplan 2022 Zeevaarthof, ontvangen op 1 juni 2022
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- Beschrijving van de organisatie, geen versienummer, ontvangen op 23 mei 2022
- Organogram, geen versienummer, ontvangen op 23 mei 2022
- 'Brief ouders wijziging rechtsvorm' d.d. 4 april 2022, ontvangen op 23 mei 2022
- Plan van aanpak m.b.t. borging pedagogisch beleid en verantwoorde opvang Zeevaarthof, ontvangen 31
mei 2022
- Plan van aanpak m.b.t. borging veiligheids- en gezondheidsbeleid Zeevaarthof, ontvangen op 31 mei 2022
- Verslag evaluatie studiedag op 1 juni 2022, ontvangen op 2 juni 2022
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Pedagogisch klimaat
Onderzoek
In dit onderzoek wordt ook beoordeeld of de vorige houder de overtredingen die zijn geconstateerd, tijdens
het jaarlijks onderzoek van 12 november 2021 met betrekking tot het uitvoeren van het pedagogisch beleid
en het bieden van verantwoorde kinderopvang heeft opgelost. Op 4 april is de Gemeente voor de
overtredingen een handhavingstraject gestart. Door de voortijdige overname heeft er geen nader onderzoek
meer plaats kunnen vinden. Voor een positief advies van de handhaver, om het kinderdagverblijf over te
nemen, is het nodig om te weten of de overtredingen zijn hersteld. De nieuwe eigenaar verklaart de
bestaande werkwijze voort te zetten en het beleid over te nemen en vast te stellen. 

De toezichthouder heeft op 23 mei 2022 documenten ontvangen en gesproken met de algemeen directeur.
De ontvangen documenten zijn een Plan van aanpak waarin wordt geschreven wat direct na de constatering
van de overtreding is gedaan en op welke manier en binnen welke termijn de aanpassing ook voor de
langere termijn zorgt voor de juiste werkwijze.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak van deze vestiging staat dat direct na het inspectiebezoek actie is ondernomen. Zo is
met de beroepskrachten gesproken over de overtredingen, is het beleid opnieuw besproken en heeft de
pedagogisch coach gesprekken gevoerd met de beroepskrachten. Voor de oplossingen op de langere
termijn zijn er verschillende acties ondernomen. Tijdens de gesprekken met de coach hebben de
beroepskrachten kunnen aangeven waar hun behoefte aan coaching ligt. Deze behoeften zijn meegenomen
in het coachingsplan 2022 van de locatie. Binnen de organisatie wordt gewerkt met 2-maandelijkse thema's
waarin ook onderdelen van het pedagogisch beleid centraal staan. Naast 'het thema van de maand' is de
cyclus bespreken van het pedagogisch beleid in kwartalen verdeeld: emotionele veiligheid, persoonlijke
competentie, sociale competentie en overdracht van waarden en normen. Voor de start van het thema
krijgen de beroepskrachten een inspiratiebrief. Tijdens het teamoverleg geeft de pedagogisch coach uitleg
aan de hand van een PowerPoint-presentatie over het thema en de activiteiten die daarbij horen. Tijdens de
coaching is ook extra aandacht voor het thema. Op deze vestiging zal vanaf 12 juni 2022 de coach 1 dag per
week op de locatie zijn. Per 15 februari 2022 is een nieuwe ervaren leidinggevende gestart; zij werkt al enige
jaren bij de organisatie. Op 1 maart 2022 is ook een nieuwe assistent-locatiemanager begonnen. Haar taak
is onder andere dat zij erop toeziet dat de beroepskrachten volgens het beleid werken.
In het kader van het verhogen van de kwaliteit zijn dit jaar 2 studiedagen gepland met de onderwerpen
pedagogische kwaliteit, werkplezier, teambuilding en Thomas Gordon. De 1e studiedag heeft
plaatsgevonden gedurende het onderzoek, op 31 mei 2022, en heeft als thema: werken volgens Thomas
Gordon en teambuilding. Voor beide onderdelen heeft de organisatie iemand ingehuurd om het onderdeel
te begeleiden.

Conclusie
Door direct met de beroepskrachten in gesprek te gaan, de coaching in te zetten, en de organisatorische
aanpassingen en aanpassingen in het pedagogisch beleid, heeft de voormalige eigenaar zorg gedragen dat
de overtredingen met betrekking tot het pedagogisch klimaat zijn opgelost en het is ook aannemelijk dat
deze opgelost blijven.

Pedagogisch beleid
Voor de organisatie is een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Voor iedere vestiging wordt aanvullend een
pedagogisch werkplan gemaakt.
De nieuwe eigenaar van het kinderdagverblijf verklaart dat het pedagogisch werkplan van de vestiging
wordt overgenomen en voor 1 juli 2022 wordt vastgesteld. De inhoud van het pedagogisch beleidsplan en
werkplan is in dit onderzoek niet beoordeeld.

De voormalige eigenaar heeft een plan van aanpak opgesteld voor de korte en lange termijn. Daarmee heeft
zij ervoor gezorgd dat in het kinderdagverblijf dagelijks en ook in de toekomst wordt gewerkt volgens het
pedagogisch beleidsplan  (zie de tekst hierboven onder Plan van aanpak).
Bij de overnamen verandert de organisatiestructuur, het beleid en de werkwijze niet. De nieuwe eigenaar
heeft verklaard dat zij de werkwijze en het beleid overneemt.
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Pedagogische praktijk
De voormalige eigenaar heeft een plan van aanpak opgesteld voor de korte en lange termijn. Daarmee heeft
zij ervoor gezorgd dat in het kinderdagverblijf dagelijks en ook in de toekomst verantwoorde dagopvang
wordt geboden (zie de tekst hierboven onder Plan van aanpak).
Bij de overnamen verandert de organisatiestructuur, het beleid en de werkwijze niet. De nieuwe eigenaar
heeft verklaard dat zij de werkwijze en het beleid overneemt.

Gebruikte bronnen:
- Aanwijzing wegens overtredingen Wet kinderopvang d.d. 4 april 2022
- Plan van aanpak m.b.t. borging pedagogisch beleid en verantwoorde opvang Zeevaarthof, ontvangen op 23
en 24 mei 2022
- Pedagogisch beleid Noord versie januari 2022, ontvangen 28 april 2022
- Zeevaarthof Coachplan 2022, ontvangen op 2 juni 2022
- Verslag evaluatie studiedag op 1 juni 2022, ontvangen op 2 juni 2022
- Document: 'Aanvullende vragen inspectie over overname', ontvangen op 1 juni 2022
- Plan van aanpak m.b.t. borging pedagogisch beleid en verantwoorde opvang Zeevaarthof, ontvangen 31
mei 2022
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De eigenaar van Mijn Blokje Osdorp B.V. heeft een geldige verklaring omtrent het gedrag voor
rechtspersonen. Omdat het om een nieuwe B.V. (en dus houder) gaat, kunnen zij en de medewerkers pas
worden gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang (PRK) als de locatie is ingeschreven in het Landelijk
Register Kinderopvang (LRK). De eigenaar verklaart dat zodra het LRK-nummer bekend is, zij zorgdraagt
voor het koppelen van de medewerkers, met de e-Herkenning die de eigenaar voor de nieuwe B.V. heeft
aangevraagd. De beroepskrachten zijn wel ingeschreven in het PRK.

Opleidingseisen
In dit onderzoek wordt ook beoordeeld of de vorige houder de overtreding die is geconstateerd, tijdens
het jaarlijks onderzoek van 12 november 2021, heeft opgelost. De overtreding heeft betrekking op het
aantonen dat alle beroepskrachten die op de locatie werken in het bezit zijn van een passend diploma zoals
genoemd in de cao Kinderopvang.

Bij het plan van aanpak zijn alsnog de ontbrekende diploma's gestuurd. De algemeen directeur schrijft dat
bij het opsturen van de documenten tijdens het jaarlijks onderzoek niet alle diploma's zijn meegestuurd. In
het plan van aanpak verwijst zij naar de werkwijze van de organisatie. Een nieuwe medewerker kan niet
starten voordat zij alle relevante diploma's en certificaten heeft getoond. Hiermee is de overtreding
opgelost. Wordt er gewerkt volgens de eigen regels, dan zal de overtreding ook blijvend zijn.
De nieuwe eigenaar verklaart de bestaande werkwijze voort te zetten en het beleid over te nemen en vast
te stellen.

Gebruikte bronnen:
- Aanwijzing wegens overtredingen Wet kinderopvang d.d. 4 april 2022
- Bewijs van e-Herkenning, ontvangen op 24 mei 2022
- VOG van rechtspersonen van 26 april 2022, ontvangen op 10 mei 2022
- Telefoongesprek met de eigenaar/algemeen directeur op 23 mei en 31 mei 2022
- Document: 'Aanvullende vragen inspectie over overname', ontvangen op 1 juni 2022
- Coachplan 2022 Zeevaarthof, ontvangen op 1 juni 2022
- Plan van aanpak m.b.t. borging pedagogisch beleid en verantwoorde opvang Zeevaarthof, ontvangen 23
mei 2022
- Kopie diploma's, ontvangen op 23 mei 2022
- Verslag evaluatie studiedag op 1 juni 2022, ontvangen op 2 juni 2022
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Onderzoek
Voor de hele organisatie is een algemeen veiligheids- en gezondheidsbeleid geschreven.  Per locatie wordt
het beleid aangevuld met locatiespecifieke maatregelen, protocollen en werkinstructies. De nieuwe eigenaar
van het kinderdagverblijf verklaart dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de bijhorende protocollen
en werkinstructies zullen worden overgenomen en vastgesteld.

In dit onderzoek wordt ook beoordeeld of de vorige eigenaar de overtredingen die zijn geconstateerd,
tijdens het jaarlijks onderzoek van 12 november 2021 met betrekking tot het uitvoeren van het veiligheids-
en gezondheidsbeleid, heeft hersteld. Op 4 april is de Gemeente vanwege de overtredingen een
handhavingstraject gestart. Door de voortijdige overname heeft er geen nader onderzoek meer plaats
kunnen vinden. Voor een positief advies van de handhaver, om het kinderdagverblijf over te nemen, is het
nodig om te weten of de overtredingen zijn hersteld. 

De toezichthouder heeft op 23 mei 2022 documenten ontvangen en met de algemeen directeur gesproken.
De ontvangen documenten betreffen een Plan van aanpak waarin wordt beschreven wat direct na de
constatering van de overtreding is gedaan en op welke manier en binnen welke termijn de aanpassing ook
op de langere termijn zorgt voor kennis van het beleid en de juiste werkwijze.

Slapen en binnenmilieu
In het plan van aanpak van deze vestiging staat dat direct na het inspectiebezoek met de beroepskrachten is
gesproken over het beleid en de werkwijze met betrekking tot veilig slapen en het binnenmilieu. Tijdens het
2-maandelijks wisselende 'thema van de maand' worden delen van het veiligheids- en gezondheidsbeleid
met bijbehorende werkinstructies en protocollen besproken. De maatregelen worden onder de loep
genomen en de beroepskrachten worden op kennis getest. De assistent-locatiemanager is er
verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten de juiste informatie krijgen en dat de beroepskrachten deze
ook tot zich nemen en uitvoeren. 

Conclusie
Door direct met de beroepskrachten in gesprek te gaan, de assistent-locatiemanager in te zetten, het
beleid aan te passen en organisatorische aanpassingen door te voeren, heeft de voormalige eigenaar er zorg
voor gedragen dat de overtredingen met betrekking tot het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn opgelost;
het is ook aannemelijk dat deze opgelost blijven.

Gebruikte bronnen:
- Aanwijzing wegens overtredingen Wet kinderopvang d.d. 4 april 2022
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid Noord - 2021, ontvangen op 28 april 2022
- Plan van aanpak m.b.t. borging veiligheids- en gezondheidsbeleid Zeevaarthof, ontvangen op 31 mei 2022
- Telefoongesprek met de eigenaar/algemeen directeur op 23 mei en 31 mei 2022
- Document: 'Aanvullende vragen inspectie over overname', ontvangen op 1 juni 2022
- Coachplan 2022 Zeevaarthof, ontvangen op 2 juni 2022
- Plan van aanpak m.b.t. borging pedagogisch beleid en verantwoorde opvang Zeevaarthof, ontvangen 23
mei 2022
- Verslag evaluatie studiedag op 1 juni 2022, ontvangen op 2 juni 2022
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Beschikbare ruimten
Op de vestiging kunnen maximaal 28 kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar worden opgevangen. In
de baby/dreumesgroep worden maximaal 12 kinderen en in de peutergroep maximaal 15 kinderen
opgevangen.
Uit de plattegrond die bij de omgevingsvergunning hoort, blijkt dat de baby/dreumesgroepsruimte een
oppervlakte heeft van 47,8 m²;  de dreumes/peutergroepsruimte heeft een oppervlakte van 56,6 m²; de
slaapkamer heeft een oppervlakte van 12,7 m², de keuken heeft een oppervlakte van 13,12 m² en de
buitenruimte een oppervlakte van 137,88 m².
Dat is voldoende om aan de eis te voldoen dat per kind minimaal 3,5 m² binnenruimte en 3 m² buitenruimte
beschikbaar is. In de slaapkamer zijn 16 slaapplaatsen in een (stapel)bed. Daarmee wordt voldaan aan de
voorwaarden dat voor kinderen tot 1,5 jaar een slaapplaats moet zijn in een aparte ruimte. 

Onderzoek
In dit onderzoek wordt ook beoordeeld of de vorige houder de overtredingen die zijn geconstateerd tijdens
het jaarlijks onderzoek van 12 november 2021 met betrekking tot de veiligheid, de toegankelijkheid en de
inrichting van de binnenruimte, heeft hersteld. Op 4 april is de Gemeente vanwege de overtredingen een
handhavingstraject gestart. Door de voortijdige overname heeft er geen nader onderzoek meer plaats
kunnen vinden. Voor een positief advies van de handhaver, om het kinderdagverblijf over te nemen, is het
nodig om te weten of de overtredingen zijn hersteld. De nieuwe eigenaar verklaart de bestaande werkwijze
voort te zetten en het beleid over te nemen en vast te stellen.

De toezichthouder heeft op 23 mei 2022 documenten ontvangen en gesproken met de algemeen directeur.
De ontvangen documenten zijn de omgevingsvergunning met bijbehorende plattegrond en een Plan van
aanpak. In het plan van aanpak wordt beschreven wat direct na de constatering van de overtreding is
ondernomen, en op welke manier en binnen welke termijn de aanpassing ook op de langere termijn zorgt
voor een veilige, toegankelijke en passend ingerichte groepsruimte in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.

In het plan van aanpak van deze vestiging staat dat direct na het inspectiebezoek de coaches en de
vestigingsmanager samen met de beroepskrachten hebben gekeken naar de inrichting van de groepen en
een inventarisatie hebben gemaakt van het aanwezige meubilair en materiaal. Ook heeft de pedagogisch
coach gekeken hoe de beroepskrachten met de ruimte en het materiaal omgaan en of zij werken volgens
het pedagogisch beleid. De uitkomst is vervolgens besproken en is onderdeel van het coachingsplan van
2022. Voor extra coaching komt de coach vanaf half juni 1 volledige dag per week op de locatie om de
beroepskrachten bij allerlei verschillende dagelijkse situaties te coachen op de werkvloer. De groepen zijn
opnieuw ingedeeld en ingericht. Er is nieuw meubilair en materiaal aangeschaft. Ook is voor de
kinderen voor wie geen plek is in de slaapkamer, maar die wel tussen de middag willen slapen of rusten in
de peutergroep, een dik gordijn opgehangen. Hierdoor kan in de groepsruimte een plek worden ingericht
waar licht en geluid wordt gedempt. De kinderen die willen slapen/rusten hebben zo de ruimte om redelijk
ongestoord te slapen/rusten en de niet-slapers hebben de ruimte om te spelen of een activiteit te doen.

Conclusie
Door direct met de beroepskrachten in gesprek te gaan, de inzet van de pedagogische coaching,
organisatorische veranderingen, de aanpassing van de inrichting, de aanschaf van meubilair en materiaal, en
het creëren van een slaap/rusthoek, heeft de voormalige houder er zorg voor gedragen dat de overtredingen
met betrekking tot de inrichting van de binnenruimte zijn opgelost; het is ook aannemelijk dat deze opgelost
blijven.
Bij de overnamen verandert de organisatiestructuur, het beleid en de werkwijze niet. De nieuwe eigenaar
heeft verklaard dat zij de werkwijze en het beleid overneemt.

Gebruikte bronnen:
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- Omgevingsvergunning, d.d. 30 december 2019, OLO-04513709/09/19-4264, ontvangen op 10 mei 2022
- Plattegrond d.d. 07-11-2018 , behorend bij de omgevingsvergunning d.d. 30 december 2019, OLO-
04513709/09/19-4264, ontvangen op 10 mei 2022
- Pedagogisch beleid Noord versie januari 2022, ontvangen 28 april 2022
- Plan van aanpak m.b.t. borging pedagogisch beleid en verantwoorde opvang Zeevaarthof,
ontvangen 23 mei 2022
- Plan van aanpak m.b.t. borging veiligheids- en gezondheidsbeleid Zeevaarthof, ontvangen op23 mei 2022
- Jaarlijks onderzoek van 22 november 2022
- Telefoongesprek met de eigenaar/algemeen directeur op 23 mei en 31 mei 2022
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Ouderrecht

Informatie
De eigenaar heeft de ouders door middel van een brief geïnformeerd over de overname nadat deze al plaats
heeft gevonden.

Op basis hiervan is geconstateerd dat de exploitatie niet redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming
met de volgende voorwaarde(n):

• De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt
over het te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang.)

Klachten en geschillen
De organisatie Mijn Blokje heeft een algemene interne klachtenregeling. Mijn Blokje Osdorp B.V. is sinds 20
april 2022 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Ouders kunnen de interne en externe
regeling op de website lezen.
In dit onderzoek is niet beoordeeld of de eigenaar handelt volgens de regeling.

Gebruikte bronnen:
- Website:https://www.mijn-blokje.nl/, geraadpleegd op 19 mei 2022
- Telefoongesprek medewerker van de Geschillencommissie Kinderopvang op 18 mei 2022
- Uitdraai registratie van de Geschillencommissie Kinderopvang met ingangsdatum 20 april 2022, ontvangen
op 28 april 2022
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen covid-19 en
ouderparticipatieopvang
Registratie

• Een kindercentrum wordt niet in exploitatie genomen voordat een onderzoek heeft
plaatsgevonden, waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in
overeenstemming met de daarvoor gestelde regels.

Administratie

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

Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid

• Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een
kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch
beleidsplan wordt gehandeld.

Pedagogische praktijk

• In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 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
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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 kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao 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 dagopvang 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.

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.

• Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een
kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het
kindercentrum aanwezig kind. Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes
buiten de stamgroepruimte worden naar evenredigheid aan de groepen van het
kindercentrum toebedeeld.

• Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het
kindercentrum aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot
twee jaar aangrenzend aan het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de
buitenspeelruimte bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval
aangrenzend aan het gebouw waarin het kindercentrum is gevestigd.

• Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op
het aantal aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

Ouderrecht
Informatie

• De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt
over het te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.

• De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.

Klachten en geschillen

• De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten
over: 

O. El Bardai t.h.o.d.n. Mijn Blokje - Onderzoek na aanvraag - 31-05-2022 15/18



- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of
kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.

• De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.
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Naam voorziening : O. El Bardai t.h.o.d.n. Mijn Blokje

KvK-vestigingsnummer : 000043309763

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

Aantal kindplaatsen : 28

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Mijn Blokje Osdorp B.V.

Adres houder : Van Suchtelen van de Haarestraat 209

postcode en plaats : 1068 GH

KvK-nummer : 85990639

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. Isaac

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 31-05-2022

Opstellen concept inspectierapport : 07-06-2022

Zienswijze houder : 07-06-2022

Vaststellen inspectierapport : 07-06-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 08-06-2022

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 08-06-2022

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 houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
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