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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 1 december 2022 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd.

In dit onderzoek is beoordeeld of wordt voldaan aan de volgende kwaliteitseisen:
• de eisen aan de administratie;
• 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 eisen aan de ruimtes waar de opvang plaatsvindt;
• de eisen aan het ouderrecht.

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.

Beschouwing
Organisatie
Mijn Blokje is een kinderopvangorganisatie in Amsterdam met verspreid over de stadsdelen Zuid, West,
Nieuw-West en Noord zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. De organisatie bestaat uit 9 vestigingen
met 10 locaties: 9 kinderdagverblijven en 1 buitenschoolse opvang. De vestigingen zijn ondergebracht in
verschillende rechtsvormen. De locatie waarover dit rapport gaat, valt onder de eenmanszaak van mevrouw
Azalem. Er is nog 1 andere locatie die onder deze eenmanszaak valt. 
5 locaties van de organisatie zijn ondergebracht in 4 B.V.'s die vallen onder de holding Mijn Blokje Holding
B.V. De enige aandeelhouder is TMS B.V. en er zijn 2 bestuurders, namelijk de directeur en haar partner. 3
locaties van de organisatie zijn ondergebracht in Mijn Blokje Osdorp B.V. onder de holding Mijn Blokje
Holding 2. Hiervan is de directeur de enige aandeelhouder. 

De vestigingen hebben hetzelfde beleid, dezelfde huisstijl en de groepsruimtes zijn in dezelfde stijl ingericht.
Sinds 1 maart 2022 is bij de organisatie een operationeel directeur aangesteld. Zij is samen met de 3
beleidsmedewerkers/pedagogisch coaches verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid en
verhogen van de kwaliteit van de opvang. Een 4e beleidsmedewerker/coach is aan het re-integreren. Ook
stuurt de operationeel directeur de vestigingsmanagers aan. Van enkele locaties is zijzelf de
vestigingsmanager. Begin 2022 is bij iedere locatie een assistent-locatiemanager aangesteld. Deze is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid, de werkwijze en de afspraken op de locatie. Naast de
vaste beroepskrachten zijn er vaste invalkrachten en er wordt gewerkt met zzp'ers.

Locatie
Kinderdagverblijf Mijn Blokje Zuid (kdv) is gevestigd in een pand in Amsterdam Zuid. Het kinderdagverblijf
bestaat uit 1 verticale groep waarin dagelijks maximaal 11 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar worden
opgevangen. De eigenaar is ook de leidinggevende en kan ingezet worden als beroepskracht. Ten tijde van
dit onderzoek werken op het kinderdagverblijf 2 vaste beroepskrachten en is er 1 assistent leidinggevende
aangesteld die ook regelmatig op de groep werkt. Ook werkt op het kinderdagverblijf een pedagogisch
medewerker in ontwikkeling en een stagiair.

Herstelaanbod
Tijdens dit inspectieonderzoek zijn overtredingen geconstateerd. De overtreding met betrekking tot het
Personenregister Kinderopvang is ook geconstateerd bij de andere vestiging van de houder. Vandaar dat
daarvoor geen herstelaanbod is gedaan. Dit geldt ook voor de voorwaarde over de inzet van stagiairs en
beroepskrachten in opleiding. Voor de andere overtredingen, die met betrekking tot de schriftelijke
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overeenkomst, de uitvoering van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de inrichting van de ruimte is wel
een herstelaanbod gedaan. De houder heeft hier gebruik van gemaakt. Naar aanleiding daarvan heeft de
toezichthouder op 10 januari 2023 opnieuw een bezoek gebracht aan het kinderdagverblijf. De overtreding
met betrekking de uitvoering van hand- en verschoonhygiëne, is niet binnen de onderzoekstermijn hersteld.
De andere 2 overtredingen zijn wel hersteld.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder heeft tijdens het onderzoek overtredingen geconstateerd. Deze hebben gaan over de
schriftelijke overeenkomst met ouders, het Personenregister Kinderopvang, de inzet van beroepskrachten in
opleiding, de uitvoering van het veiligheid- en gezondheidsbeleid en de accommodatie. 

De houder heeft voor overtredingen met betrekking tot de schriftelijke overeenkomst, de uitvoering van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid en de accommodatie de mogelijkheid gekregen deze binnen de
onderzoeksperiode te herstellen. De genomen maatregelen met betrekking tot de schriftelijke
overeenkomst en de accommodatie hebben geleid tot herstel van de overtreding. De houder voor het
uitvoeren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid nog onvoldoende maatregelen genomen.
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven volgens het beleid van de gemeente.

Ook met betrekking tot het Personenregister Kinderopvang en de inzet van beroepskrachten in opleiding
geeft de toezichthouder het college het advies om te handhaven volgens het beleid van de gemeente. Er is
geen herstelaanbod gedaan omdat het om herhaalde overtredingen gaat.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen
A-ziekten en ouderparticipatieopvang

Administratie
Schriftelijke overeenkomst 
Op dit kinderdagverblijf wordt op woensdag en donderdag een kind opgevangen dat op vrijdag op een
andere locatie van de houder wordt opgevangen. De ouders hebben 2 plaatsingsovereenkomsten getekend.
De overeenkomst die betrekking heeft op dit kinderdagverblijf voldoet aan de voorwaarden.  

Op de dag van het inspectiebezoek (1 december 2022) wordt een kind vanwege een ruildag opgevangen
terwijl het contract per 1 december 2022 is stopgezet. Het kind is staat ook niet in de administratie van die
dag; zijn aanwezigheid is nergens geregistreerd. In een telefoongesprek verklaart de leidinggevende dat het
contract verlengd had moeten worden en het kind had in Bitcare geregistreerd moeten worden. 

Herstelaanbod
Voor de overtreding is een herstelaanbod gedaan waar de houder gebruik van heeft gemaakt. In een
begeleidend schrijven verklaart de leidinggevende dat de werkinstructie met betrekking tot Bitcare is
aangepast. Hierin is nu opgenomen dat de einddatum van het contract in Bitcare kan en moet worden
aangepast zodat de registratie van de kinderen altijd klopt. Ook schrijft de directeur in een begeleidend
schrijven dat de werkwijze tijdens het eerstvolgende overleg op 9 januari 2023 met medewerkers wordt
besproken. Tijdens het inspectiebezoek op 10 januari 2023 vertelt de beroepskracht dat het overleg is
verplaatst naar 12 januari 2023. De beroepskracht met wie tijdens het 2e inspectiebezoek op 10 januari 2023
is gesproken, is op de hoogte van de werkafspraak dat aanwezige kinderen altijd geregistreerd moeten
worden.

Conclusie 
Met het aanpassen van de werkafspraken over het registeren van kinderen zorgt de houder ervoor dat de
overtreding niet nogmaals wordt begaan. Ook zijn en worden beroepskrachten op de hoogte gebracht van
de gewijzigde instructie. De overtreding is hersteld.

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) is voldaan:

• Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder
van een kindercentrum en de ouder.
(art 1.52 lid 1 Wet kinderopvang.)

Gebruikte bronnen:

-Gesprekken met beroepskrachten tijdens inspectiebezoek op 1 december 2022 en 10 januari 2023
-Schriftelijke overeenkomsten, ontvangen op 9 december 2022
-Toelichting kind, ontvangen op 9 december 2022
-Informatie en communicatie over opzeggen contract en ruildag, ontvangen op 9 december 2022
-Telefoongesprek met leidinggevende op 16 december 2022
-Document: 'maatregelen m.b.t. overtreding', ontvangen op 30 december 2022
-Aanpassing werkinstructie Bitcare, ontvangen op 30 december 2022
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Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor het kinderdagverblijf is een pedagogisch beleidsplan geschreven. 

De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen zijn in het pedagogisch
beleidsplan beschreven. Ook is beschreven welke activiteiten de kinderen buiten de eigen stamgroep
kunnen doen en hoe dit gebeurt. Tijdens het buiten spelen of een uitstapje verlaten de kinderen de
stamgroep. In het beleid is duidelijk beschreven wat het beleid is voor extra opvang. Als de beroepskracht-
kindratio het toelaat kan een kind extra komen. Hiervoor moeten ouders een aanvraag doen via het
softwareprogramma Bitcare. 
In het beleidsplan staat dat het aantal beroepskrachten per groep wordt bepaald op basis van het aantal
kinderen dat wordt opgevangen. Ook is beschreven op welke tijden minder beroepskrachten werken dan
nodig is. Van maandag tot en met vrijdag kan van 8.30 tot 9.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur worden
afgeweken.

Tot slot is in het pedagogisch beleidsplan duidelijk beschreven welke taken beroepskrachten in opleiding,
stagiairs en vrijwilligers in het kinderdagverblijf kunnen uitvoeren en hoe zij worden begeleid. 

Werken volgens het pedagogisch beleid 
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten werken volgens het pedagogisch beleidsplan. Dit gebeurt
onder andere door coaching en het bespreken van het beleid tijdens overleg.

Pedagogische praktijk
De toezichthouder heeft tijdens verzorgingstaken en het eten de pedagogische praktijk geobserveerd. Op
basis hiervan is beoordeeld dat de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek verantwoorde dagopvang
aanbieden. Hierna zijn een paar voorbeelden beschreven van wat de toezichthouder heeft gezien. 

Emotionele veiligheid
De sfeer in de groep is ontspannen. Kinderen zijn, ondanks dat ze tijdens het fruit eten lang aan tafel zitten,
zichtbaar vrolijk en uitgerust. Op het kinderdagverblijf werken 2 vaste beroepskrachten en een pedagogisch
medewerker in ontwikkeling die volledig formatief wordt ingezet. De inzet van bekende gezichten zorgt
ervoor dat kinderen zich emotioneel veilig kunnen voelen. 

Tijdens het verschonen van kinderen maakt de beroepskracht op een prettige en respectvolle manier
contact met hen. De beroepskracht verwoordt haar handelingen en vertelt dat ze straks gaan eten. Ook legt
de beroepskracht voordat ze gaat verschonen eerst haar handen op de buik van het kind. Wanneer ze de
haren van kinderen kamt, vertelt of vraagt ze dit eerst aan het kind. Tijdens het verschonen en aankleden
geeft de beroepskracht de kinderen individuele aandacht. De beroepskracht is zich bewust van het 1-op-1
contact tijdens verzorgingstaken. Ook de andere beroepskracht heeft tijdens het voeden oog voor de baby.
Ze praat tegen haar en maakt oogcontact.

Persoonlijke competenties
Op verschillende momenten tijdens het bezoek worden persoonlijke competenties gestimuleerd. De
zelfstandigheid van de kinderen wordt bevorderd doordat kinderen zelf hun jas en schoenen aandoen. Ook
wanneer kinderen aan tafel gaan, wordt kinderen geleerd zelf op de bank te klimmen. Ondanks dat er met
kinderen wordt gesproken tijdens bijvoorbeeld het verschonen, het aankleden en het eten, valt op dat
gedurende 1,5 uur geen activiteiten worden aangeboden en er vooral verzorgende taken worden uitgevoerd.
Wel pakken de kinderen na het eten sinterklaascadeautjes uit en gaat de groep rond 17.00 uur naar buiten.
De toezichthouder heeft geen vrij spel of een aangeboden activiteit gezien. Ook is de ruimte van het
kinderdagverblijf niet helemaal passend ingericht voor het aantal en de leeftijd van de kinderen. Zo heeft het
houten keukentje geen materiaal (er staan 3 pannen in de vaatwasser) en is er geen pop meer voor in het
bedje of de wagen. Wel is er een treinbaan en Duplo, die opgeborgen zit in kratten in de kast. De
beoordeling van de inrichting en accommodatie is verderop in het rapport beschreven. 
Door de gesprekken die beroepskrachten met kinderen voeren, het bevorderen van de zelfstandigheid en
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tijdens het buiten spelen, worden persoonlijke competenties gestimuleerd.

Sociale competenties
Wanneer kinderen zich aankleden, spelen een aantal kinderen op het kleed. Wanneer een kind iets afpakt
van een ander kind helpt de beroepskracht het kind om hierop te reageren. De beroepskracht zegt
bijvoorbeeld tegen het kind: 'zeg maar, die is van mij'. Ook aan tafel stimuleert de beroepskracht sociale
interactie tussen kinderen. Een baby die bij de beroepskracht op schoot zit wordt tijdens het eten
betrokken bij het gesprek met de oudere kinderen. De beroepskracht praat met de kinderen over het feit
dat de baby nog niet kan praten en ondersteunt het onderlinge contact. 

Overdracht normen en waarden
De beroepskrachten zorgen voor een groepsgevoel en betrekken alle kinderen bij wat er gebeurt. Aan tafel
oefenen de kinderen met dankjewel zeggen en leren de kinderen ruimte te maken voor een ander kind dat
ook aan tafel wil zitten.

Gebruikte bronnen:
-Pedagogisch beleidsplan Mijn Blokje Aalsmeerweg 2022, ontvangen op 9 december 2022
-Observaties in de groep tijdens inspectiebezoek
-Gesprekken met de beroepskrachten tijdens inspectiebezoek op 1 december 2022
-Telefoongesprek met leidinggevende op 16 december 2022
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die bij het kinderdagverblijf werken, zijn met hun verklaring omtrent het gedrag ingeschreven
in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Niet iedereen is voordat zij zijn begonnen met werken
gekoppeld aan de houder in het PRK. 

- de vervangend coach die in de zomer van 2022 bij het kinderdagverblijf werkte, is op 5 december 2022
gekoppeld in het PRK. Zij was wel op tijd ingeschreven in het PRK.
- de operationeel directeur is sinds begin 2022 in deze functie bij de organisatie en op 5 december 2022
gekoppeld in het PRK. Zij was wel op tijd ingeschreven in het PRK.

Beide overtredingen zijn in het jaarlijks onderzoek van 20 oktober 2022 ook geconstateerd bij een andere
vestiging van de houder. Het gaat om de te late koppeling van dezelfde personen en de overtredingen zijn
inmiddels ook hersteld. De vaste medewerkers die ten tijde van dit onderzoek bij het kinderdagverblijf
werken, zijn wel op tijd ingeschreven en gekoppeld in het Personenregister Kinderopvang.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

• 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.
(art 1.48d lid 3 art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang.)

Opleidingseisen
De personen die bij het kinderdagverblijf werken, hebben een passend diploma zoals genoemd in de cao
Kinderopvang. Deze beoordeling gaat over het personeel dat in de periode van 14 november tot en met 1
december 2022 heeft gewerkt.

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft ook een opleiding gevolgd zoals genoemd in de cao
Kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek werken genoeg beroepskrachten op het kinderdagverblijf. In de groep
worden namelijk 9 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. 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 van 14
november tot en met 1 december 2022, 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.

Op de momenten dat minder beroepskrachten werken, is naast de beroepskracht altijd een andere
volwassene in het kindercentrum. Tijdens het inspectiebezoek vertelt een beroepskracht dat wanneer 2
beroepskrachten werken en nodig zijn op de groep, zij in haar pauze wel eens naar buiten gaat. De
leidinggevende verklaart dat of zijzelf of de assistent-leidinggevende dan altijd op de locatie invallen. Ook
verklaart de leidinggevende dat dit een heldere afspraak is en dat de beroepskracht hiervan op de hoogte is.

De leidinggevende en assistent-leidinggevende zijn de achterwacht van deze locatie. Zij kunnen binnen 15
minuten op de locatie zijn en zijn tijdens de openingstijden van het kinderdagverblijf beschikbaar. De
beroepskrachten kennen de achterwachtregeling. 

Beroepskracht in opleiding
Op het kinderdagverblijf is ten tijde van het 1e inspectiebezoek op 1 december 2022 1 pedagogisch
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medewerker in ontwikkeling. Zij wordt niet ingezet conform de cao omdat zij niet voldoet aan de
instroomeisen van een pedagogisch medewerker in ontwikkeling. De houder is hiervan op de hoogte en
deze overtreding is ook geconstateerd bij een andere vestiging van de houder in het jaarlijks onderzoek van
20 oktober 2022. Het gaat hierbij om het onjuist inzetten van dezelfde persoon.

Tijdens het 2e inspectiebezoek op 10 januari 2023 blijkt dat sinds eind december 2022 ook een stagiair bij de
organisatie werkt. Tijdens het bezoek vertelt zij dat zij een contract met de organisatie heeft en dat haar
school volgende week start. In januari 2023 stopt de medewerker met haar bol-opleiding en start zij met een
2-jarige BBL-opleiding. 
De leidinggevende verklaart schriftelijk dat de medewerker ten behoeve van haar bol-opleiding in haar
schoolvakantie, formatief als stagiair is ingezet. De stagiair heeft een stageovereenkomst en een
arbeidsovereenkomst. Ook is aangetoond dat zij eind januari 2023 zal overstappen naar een bbl-opleiding.
De inzet van de stagiair is niet conform de cao. De stagiair wordt op de dag van het inspectiebezoek
formatief naast 1 beroepskracht ingezet. De inzet van ongekwalificeerd personeel is op de dag van het
inspectiebezoek dan ook 50%, wat meer is dan de maximaal toegestane 33% zoals de cao Kinderopvang
stelt.

Conclusie
Beide medewerkers worden niet ingezet in overeenstemming met de cao Kinderopvang.

Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

• De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de
voorwaarden opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. Bij het
bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub c Wet kinderopvang; art 7 lid 1 lid 2 lid 8 lid 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling wet kinderopvang.)

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De organisatie heeft uitgerekend hoeveel uren de pedagogisch beleidsmedewerker/coach minimaal moet
worden ingezet. Hierbij is rekening gehouden met het aantal vestigingen en fte’s per januari 2022. De
pedagogisch beleidsmedewerker/coach werkt voor beide vestigingen van de houder. In het coachplan 2022
is beschreven hoe de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach eruit ziet.

Uit gesprek met de leidinggevende blijkt hoe de coaching er het afgelopen jaar heeft uitgezien en dat de
vaste beroepskrachten jaarlijks worden gecoacht. Ook de leidinggevende zelf wordt gecaocht.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op het kinderdagverblijf is 1 stamgroep met maximaal 11 kinderen van 0 tot 4 jaar.

Tijdens het intakegesprek wordt aan de ouders verteld in welke stamgroep het kind zit en welke
beroepskrachten in die stamgroep werken. Op de groep hangt een bord waarop staat wie er op het
kinderdagverblijf werken. Wanneer een beroepskracht ziek is, wordt dit aan het begin van de dag aan de
ouders verteld en wordt verteld wie de beroepskracht vervangt. De beroepskracht verklaart dat altijd 1
bekende beroepskracht die de kinderen kent, aanwezig is.

Kinderen tot 1 jaar hebben maximaal 2 vaste beroepskrachten (vaste gezichten), van wie er minimaal 1
werkt op de dagen dat het kind wordt opgevangen. Kinderen vanaf 1 jaar hebben maximaal 3 vaste
beroepskrachten (vaste gezichten), van wie er minimaal 1 werkt op de dagen dat het kind wordt
opgevangen. 

Elk kind heeft een mentor. De mentor heeft gesprekken met ouders over de ontwikkeling van hun kind. De
mentor is ook de contactpersoon voor ouders wanneer zij vragen hebben over hoe het met hun kind gaat.

Gebruikte bronnen:
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-Personenregister Kinderopvang, gecontroleerd op 16 en 19 december 2022 en 10 januari 2023
-Diploma’s en certificaten van beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker, al in bezit GGD
en ontvangen op 9 december 2022
-Pedagogisch beleidsplan Mijn Blokje Aalsmeerweg 2022, ontvangen op 9 december 2022
-Coachplan 2022, ontvangen op 9 december 2022
-Gesprekken met de beroepskrachten tijdens inspectiebezoeken op 1 december 2022 en 10 januari 2023
-Presentielijsten, periode 14 november tot en met 1 december 2022, ontvangen op 9 december 2022
-Werkrooster, periode 14 november tot en met 1 december 2022, ontvangen op 9 december 2022
-Ontwikkelplan pmio'er, ontvangen op 9 december 2022
-Telefoongesprek met de leidinggevende op 16 december 2022
-Plaatsingslijst, ontvangen op 9 december 2022
-Mail leidinggevende van 20 december 2022
-Stageovereenkomst stagiair, ontvangen op 11 januari 2023
-Arbeidsovereenkomst stagiair, ontvangen op 11 januari 2023
-Informatie over (inzet) stagiair, ontvangen op 11 januari 2023
-Begeleidend schrijven, ontvangen op 11 januari 2023
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor het kinderdagverblijf is een veiligheids- en gezondheidsbeleid geschreven. 

In het beleid zijn risico’s met grote gevolgen voor de fysieke veiligheid, sociale veiligheid en de gezondheid
van de kinderen beschreven. 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 beschreven hoe de organisatie met deze kleine risico’s omgaat. Verder is in het veiligheids-
en gezondheidsbeleid aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en het 4-ogenprincipe en hoe ze hiermee
omgaan.

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. 

EHBO
In het kinderdagverblijf is altijd ten minste 1 volwassene met een geldig EHBO-diploma. Dit blijkt uit een
steekproef van de werkroosters van het personeel en een overzicht van de EHBO-diploma’s.

Uitvoering beleid
De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek gesproken met de beroepskrachten. Ook is gelet op de
handelingen van de beroepskrachten. Hierbij is aandacht besteed aan hand- en verschoonhygiëne. 

In het beleid is onder andere opgenomen dat beroepskrachten hun handen wassen én het verschoonkussen
reinigen na iedere verschoonbeurt. Ook is expliciet beschreven dat dit niet pas aan het eind van de
verschoonronde (na het verschonen van meerdere kinderen) gebeurt. Ook is beschreven dat het
verschoonkussen wordt gereinigd met allesreiniger en wordt gedroogd met papier. Luiers worden direct
weggegooid nadat een kind verschoond is.

Tijdens het inspectiebezoek wordt de werkafspraken over hand- en verschoonhygiëne onvoldoende
uitgevoerd. Een beroepskracht wast op meerdere momenten tijdens het bezoek haar handen niet direct na
het verschonen of na het weggooien van afval in de vuilnisbak. Wel maakt de beroepskracht het
verschoonkussen schoon met allesreiniger na het verschonen van een kind. 

Herstelaanbod
Voor de overtreding is een herstelaanbod gedaan waar de houder gebruik van heeft gemaakt. In een
begeleidend schrijven verklaart de leidinggevende dat de werkinstructie over hygiëne met de
medewerker(s) doorgenomen. Ook is beschreven dat de werkinstructie bij het verschoonmeubel hangt.
Daarnaast is een pedaalemmer besteld, zodat beroepskrachten niet meer met hun handen de deksel open
hoeven te doen. Als laatst is beschreven dat met medewerkers is besproken dat zij elkaar aanspreken
wanneer ze werkafspraken vergeten zijn en dat de werkinstructie ook nog tijdens het eerstvolgende overleg
op 9 januari 2023 wordt besproken. 

Tijdens het inspectiebezoek op 10 januari 2023 voert de stagiair die op dat moment verschoont, het beleid
opnieuw onvoldoende uit. Met een kleine tussenpauze worden 2 kinderen na elkaar verschoond. Na beide
verschoningen wast de medewerker haar handen niet en het verschoonkussen wordt pas gereinigd na het
verschonen van het laatste kind. De stagiair werkt sinds eind december 2022 op de locatie en vertelt dat ze
(nog) wordt ingewerkt. De vaste beroepskracht vertelt dat het overleg van 9 januari is verplaatst naar 12
januari 2023 en uit gesprek met haar blijkt dat zij op de hoogte is van de werkafspraken over hand- en
verschoonhygiëne. 

Conclusie
De genomen maatregelen hebben binnen de gestelde termijn niet gezorgd voor een juiste uitvoering van het
beleid. De medewerker die tijdens het 2e inspectiebezoek verantwoordelijk is voor het verschonen van
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kinderen, doet dit niet volgens het beleid van de organisatie. De overtreding is niet hersteld.

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan:

• 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.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub a Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Gebruikte bronnen:
-Observaties tijdens inspectiebezoek op 1 december 2022 en 10 januari 2023
-Gesprekken met de beroepskrachten tijdens inspectiebezoek op 1 december 2022 en 10 januari 2023
-Veiligheids- en gezondheidsbeleid, ontvangen op 9 december 2022
-Werkinstructie verschonen, ontvangen op 9 december 2022
-Werkrooster, periode 14 november tot en met 1 december 2022, ontvangen op 9 december 2022
-Kopieën EHBO-diploma’s, al in bezit GGD en ontvangen op 22 december 2022
-Document: 'maatregelen m.b.t. overtreding', ontvangen op 30 december 2022
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Slaapruimte
In het kinderdagverblijf is 1 slaapkamer met 8 slaapplaatsen. Dit is genoeg voor het aantal kinderen dat
wordt opgevangen.

Buitenspeelruimte
Bij het kinderdagverblijf is een aangrenzende buitenspeelruimte. Een deel is betegeld en op een ander deel
ligt gras. Er zijn fietsjes, karren en ander los speelmateriaal waar kinderen mee kunnen spelen. De
buitenruimte is passend ingericht.

Binnenspeelruimte 
De inrichting van de groepsruimtes past niet bij het aantal kinderen dat wordt opgevangen en ook niet bij de
leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er zijn speelhoeken gecreëerd zoals een grondbox
speciaal voor baby's en een keukentje. Voor in het keukentje zijn maar 3 pannen aanwezig en verder is er
geen bijbehorend keuken speelgoed. Ook is veel speelgoed opgeborgen in dozen waardoor kinderen hier
niet zelf bij kunnen. De beroepskrachten vertellen wel dat zij het speelgoed in dozen tijdens activiteiten
beschikbaar stellen. De groepsruimte is onvoldoende passend ingericht. Er is te weinig speelmateriaal en
kinderen kunnen niet zelfstandig bij het aanwezige speelgoed.

Herstelaanbod
Voor de overtreding is een herstelaanbod gedaan waar de houder gebruik van heeft gemaakt. In een
begeleidend schrijven verklaart de leidinggevende dat er een kast is besteld waardoor het speelgoed beter
bereikbaar en zichtbaar is voor kinderen. Ook is speelgoed bij de vensterbank neergezet en rouleert
het speelgoed van de andere vestiging. Als laatst zijn foto's van de nieuwe inrichting toegestuurd.

Tijdens het 2e inspectiebezoek op 10 januari 2023 blijkt dat de groepsruimte veilig, toegankelijk en passend
is ingericht. De houder heeft voldoende maatregelen genomen om de overtreding te herstellen. Er is
verschillend speelgoed voor in het keukentje, er is een pop met kleren en er is meer los speelgoed zoals
auto's en speelrekken voor baby's. Ook vertelt de beroepskracht tijdens het bezoek over hoe de inrichting
van de ruimte is verbeterd en wat de invloed hiervan is op het speelgedrag van kinderen.

Conclusie
De overtreding is hersteld.

op basis hiervan is geconstateerd dat na herstelaanbod aan de volgende voorwaarde(n) is voldaan:

• 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.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub g sub h Wet kinderopvang; art 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Gebruikte bronnen:
-Observaties tijdens inspectiebezoek op 1 december 2022 en 10 januari 2023
-Gesprekken met de beroepskrachten tijdens inspectiebezoek op 1 december 2022 en 10 januari 2023
-Document: 'maatregelen m.b.t. overtreding', ontvangen op 30 december 2022
-Foto's van de nieuwe inrichting, ontvangen op 30 december 2022
-Document: 'bestelling', ontvangen op 30 december 2022
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Ouderrecht

Informatie
De houder informeert de ouders over alle verplichte onderwerpen. De houder doet dit onder andere via de
intake, het pedagogisch beleid en de website. Tijdens het bezoek vertelt een beroepskracht over welke
onderwerpen er in een intake met ouders worden besproken. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een
intakeformulier waar de onderwerpen op staan.

De houder heeft het laatste inspectierapport op de website geplaatst.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met beroepskracht tijdens inspectiebezoek op 1 december 2022
- Website: https://www.mijn-blokje.nl/locaties/mijn-blokje-aalsmeerweg/, bekeken op 6 december 2022
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Inspectie-items
Registratie, wijzigingen, administratie, naleving handhaving, maatregelen A-ziekten en
ouderparticipatieopvang
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.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

• 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 dat op grond van de beroepskracht-kindratio
vereist is, 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 stamgroep of de
stamgroepruimte kunnen verlaten.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
het beleid ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra
dagdelen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang
kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

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.
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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.

• 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.

• Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden
passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.

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 stamgroep wordt bepaald op grond de rekenregels; 
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen
het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.

• Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten
worden ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio
benodigde aantal beroepskrachten ingezet.

• De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de
voorwaarden opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang. Bij het
bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.

• Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, 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.

• Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4
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van het Besluit kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één
andere volwassene in het kindercentrum aanwezig.

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 dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale
grootte van de gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.

• De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep
het kind behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de
desbetreffende stamgroep zijn toegewezen.

• Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep
van dat kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer
beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste
beroepskrachten toegewezen aan een kind in de leeftijd tot één jaar.

• Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep
van dat kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer
beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste vier vaste
beroepskrachten toegewezen aan een kind van één jaar of ouder.

• Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende
stamgroepruimtes.

• Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het
kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de
mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het
welbevinden van het kind.

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.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die
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de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, 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. 
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het
inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij
de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of
stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan
worden door een andere volwassene.

• 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 dagopvang 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 Wet kinderopvang aan deze
kwalificatie gestelde nadere regels.

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 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 informeert ouders en personeel over het
inspectierapport door het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te
plaatsen op een gemakkelijk vindbare plaats. Indien geen website aanwezig is legt de
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houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel
toegankelijke plaats.
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Naam voorziening : Mijn Blokje Zuid

KvK-vestigingsnummer : 000032183348

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

Aantal kindplaatsen : 11

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Maleka Azalam

KvK-nummer : 63248735

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. C. Beversen

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 01-12-2022

Opstellen concept inspectierapport : 12-01-2023

Zienswijze houder : 25-01-2023

Vaststellen inspectierapport : 25-01-2023

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.

Alle overtredingen zijn nagenoeg hersteld.
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