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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 10 november 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 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. Buitenschoolse opvang Mijn Blokje Baarsjesweg 311H is samen met het
gelijknamige kinderdagverblijf ondergebracht in Mijn Blokje Baarsjes I B.V. Deze B.V. valt 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. In totaal zijn er 5 vestigingen ondergebracht in 4 B.V.'s die vallen onder de holding Mijn
Blokje Holding B.V. 
3 vestigingen van de organisatie zijn ondergebracht in Mijn Blokje Osdorp B.V. onder de holding Mijn Blokje
Holding 2. Van deze holding is de directeur de enige aandeelhouder. Tot slot zijn er nog 2 locaties van de
organisatie die onder een andere directeur vallen: dit is een eenmanszaak. 

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 wordt er gewerkt met zzp'ers.

Locatie
De buitenschoolse opvang staat geregistreerd met 32 kinderen. Vanwege terugloop van kinderen en
personeelstekort is er nu 1 groep geopend (groep Roze) met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 4 tot en
met 12 jaar. Het team bestaat uit een beroepskracht (die ook op het kinderdagverblijf werkt), een zzp'er
(die sinds oktober 2022 vast op de buitenschoolse opvang werkt) en een student werknemer die de
beroepsbegeleidende leerweg (bbl) opleiding (mbo-4) gaat volgen. De opleiding zou starten in november
2022 maar door te weinig aanmeldingen is de startdatum verschoven. De toekomstig student-werknemer
wordt 5 middagen per week boventallig en betaald ingezet. 
Voor de locaties aan de Baarsjesweg 311H is een assistent-locatiemanager en sinds enkele weken een
nieuwe locatiemanager aangesteld. Zij was HR-manager voor de organisatie en is nu 3,5 dag aanwezig op de
locaties. 
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In dit inspectieonderzoek zijn overtredingen over het mentorschap en het niet-aanwezig zijn van een
volwassene met een geldig EHBO-certificaat geconstateerd. Dit heeft te maken met het personeelsbeleid
van de organisatie en de inzet van een zzp'er en een student-werknemer. De operationeel directeur vertelt
in een telefoongesprek op 9 december 2022 dat de zzp'er binnenkort in dienst zal treden bij de organisatie.
Dit draagt bij aan de stabiliteit en de kwaliteit op de locatie.

Advies aan college van B&W
In het onderzoek zijn overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert het college daarom om te
handhaven volgens het beleid van de gemeente.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Voor de buitenschoolse opvang van Mijn Blokje is een pedagogisch beleidsplan gemaakt. Versie maart 2022
is in dit onderzoek beoordeeld. 

In het pedagogisch beleidsplan is duidelijk beschreven hoe de pedagogische praktijk er volgens de
organisatie moet uitzien. 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. De
beroepskrachten zijn betrokken bij de kinderen: buiten wordt er bijvoorbeeld op toegezien dat kinderen
goed met elkaar spelen en er wordt door de beroepskrachten geholpen met touwtje springen of er wordt
mee gevoetbald. Beschreven staat dat er groepsactiviteiten zijn, maar dat kinderen ook de gelegenheid
krijgen om alleen te spelen. Tot slot staat beschreven welke normen en waarden aan de kinderen worden
overgedragen. Zo leren kinderen onder andere 'dankjewel', zeggen, mogen kinderen niet samen naar het
toilet (vanwege privacy) en leren kinderen om te vragen als ze iets willen.

Elk kind heeft een mentor. In het beleid staat dat de mentor het intakegesprek met de ouders voert en dat
de mentor elk jaar een gesprekje heeft met het mentorkind. Ook is beschreven 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. Er staat bijvoorbeeld dat de buitenschoolse opvang op dit moment uit 1 basisgroep
bestaat (waarin maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar worden opgevangen. Bij een
maximale bezetting zijn er 2 groepen met in totaal 32 kindplaatsen. Het dagritme staat, zowel op
schooldagen als op schoolvrije dagen beschreven. 

Werken volgens het pedagogisch beleid 
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten werken volgens het pedagogisch beleidsplan. Nieuwe
medewerkers moeten het beleid doorlezen. De zzp'er die op de dag van het bezoek wordt ingezet vertelt
het beleid te hebben gelezen. Ze noemt dat het bij Mijn Blokje belangrijk is om te luisteren naar de
behoeftes en wensen van de kinderen. Ook krijgen beroepskrachten coaching bij de uitvoering van het
pedagogisch beleid.

Pedagogische praktijk
De toezichthouder heeft tijdens buiten spelen de pedagogische praktijk geobserveerd. Op basis hiervan is
beoordeeld dat de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek verantwoorde buitenschoolse opvang
aanbieden. Hierna zijn een paar voorbeelden beschreven van wat de toezichthouder heeft gezien. 

Bij aankomst van de toezichthouder om 15.15 uur zijn de kinderen en medewerkers niet op de locatie. Ze
zijn buiten spelen op het nabijgelegen Corantijnplein. De kinderen zijn rond 14.15 uur uit en omdat het eerder
donker wordt is besloten buiten te blijven. Ook zijn er kinderen met een naschoolse activiteit tot 15.15 uur.
Ook daarom zijn ze op het plein blijven spelen. De beroepskracht en toekomstig student-medewerker
spelen met de kinderen mee. Regels worden besproken en het spel wordt begeleid. 
De meeste kinderen spelen samen met de medewerkers een actief spel. 1 kind speelt het hele
inspectiebezoek voornamelijk alleen. De medewerkers vertellen dat het kind zich niet zo lekker voelt. Het
kind vraagt wanneer ze naar binnen gaan. Er wordt uitgelegd dat de kinderen straks naar de buitenschoolse
opvang gaan en dan crackers gaan eten en vrij spelen. Het kind wordt af en toe gestimuleerd om mee te
doen met de activiteit met de rest. Het kind wil dit niet. Om 16.43 uur is de groep nog buiten. 1 kind zou om
16.30 uur worden opgehaald, en daarop is gewacht. Het blijkt dat het kind niet buiten, maar bij de
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buitenschoolse opvang zou worden opgehaald. De beroepskrachten en de kinderen lopen naar de
buitenschoolse opvang waarna rond 17.00 uur een cracker wordt gegeten. De medewerkers verklaren
achteraf dat normaal nooit zo lang buiten wordt gespeeld. Als dit wel gebeurt nemen de
beroepskrachten eten en drinken mee.

Gebruikte bronnen:
-Pedagogisch beleidsplan Mijn Blokje buitenschoolse opvang versie maart 2022, ontvangen op 18 november
2022
-Observatie in de groepen
-Gesprekken met de beroepskracht en de toekomstig student-medewerker
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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 zijn begonnen met werken zijn deze
personen gekoppeld aan de houder in het PRK. Deze beoordeling gaat over de beroepskracht die na het
vorig jaarlijks onderzoek van 25 augustus 2021 is komen werken, de toekomstig student-medewerker en de
zzp'er die in de periode van 1 tot en met 10 november 2022 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 beroepskracht die na het laatste jaarlijkse
inspectieonderzoek op 25 augustus 2021 bij de buitenschoolse opvang is komen werken en over de zzp'er die
in de periode van 1 tot en met 10 november 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 de buitenschoolse opvang. In de
groep worden namelijk 8 kinderen opgevangen door 1 beroepskracht. Dit aantal beroepskrachten past bij
het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. De beroepskracht vertelt dat er nog een 9e kind
is. Dit kind wordt op het kinderdagverblijf opgevangen. In het jaarlijks onderzoek op deze locatie op 29
augustus 2022 is ook beoordeeld dat het kind op het kinderdagverblijf is opgevangen in plaats van op de
buitenschoolse opvang. Er is toen verklaard dat dit kwam omdat het schoolvakantie was. 
Maar tijdens dit inspectieonderzoek is het geen vakantie. De operationeel directeur verklaart dat het kind
normaliter altijd op de buitenschoolse opvang zit en dat het toevallig is dat het nu weer in het
kinderdagverblijf wordt opgevangen. Het is haar eigen kind en ze moesten deze middag eerder weg voor
een afspraak: daarom is het kind op het kinderdagverblijf opgevangen.
Ook als op de buitenschoolse opvang 9 kinderen worden opgevangen, is de inzet van 1 beroepskracht
genoeg. 

Uit een steekproef van de presentielijsten van de kinderen en de werkroosters van het personeel, blijkt dat
ook in de onderzochte periode genoeg beroepskrachten hebben gewerkt. Het afwijken van de
beroepskracht-kindratio tijdens vakanties en studiedagen is in dit onderzoek niet onderzocht. 

Op de buitenschoolse opvang is ook een student werknemer die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)
opleiding (mbo-4) gaat volgen. De assistent-locatiemanager en de operationeel directeur verklaren dat ze in
november 2022 zou starten met de opleiding. Door te weinig aanmeldingen is de startdatum verschoven. Ze
wordt nu 5 middagen per week boventallig en betaald ingezet. De leer-arbeidsovereenkomst is ingegaan
per 3 oktober 2022. In het volgende onderzoek zal, als zij gestart is met de opleiding, de formatieve inzet van
de beroepskracht in opleiding worden beoordeeld. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
Mijn Blokje 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. Er zijn 3
pedagogisch coaches voor alle vestigingen van de organisatie. In Coachplan 2022 is beschreven hoe de inzet
van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach over het kdv en de bso op de Baarsjesweg 310 is verdeeld.

Het doel van Coachplan 2022 is om elk kwartaal de inhoud van 1 van de 4 basisdoelen en de manier waarop
zij met deze doelen werken onder de aandacht te brengen. Daarnaast staan er ook elk kwartaal 2
interactievaardigheden en een speelleerhoek centraal. 
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Uit gesprekken met een beroepskracht blijkt dat dit coachplan wordt gevolgd. Er is onlangs een studiedag
geweest, de pedagogisch coach komt langs op de locatie en samen met de coach zal de groepsruimte
opnieuw ingedeeld en ingericht worden. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het team bestaat tijdens het inspectiebezoek uit een zzp'er (die sinds oktober 2022 vast werkt bij de
buitenschoolse opvang), een beroepskracht die alleen op de vrijdag werkt en een beroepskracht in opleiding
die nog moet starten met de opleiding. De laatstgenoemde medewerker is ook sinds oktober 2022 5
middagen per week verbonden aan de locatie.

Na het laatste jaarlijkse inspectieonderzoek op 25 augustus 2021 heeft er uitstroom van kinderen
plaatsgevonden. Waar er toen 2 basisgroepen waren voor in totaal 32 kinderen is er momenteel 1 basisgroep
waar maximaal 14 kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar worden opgevangen.

Mentorschap
Op dit moment hebben de kinderen geen mentor en wordt het beleid over mentorschap niet uitgevoerd. De
assistent-locatiemanager verklaart dat de beroepskracht in opleiding de mentor van de kinderen zal
worden. Dit is niet toegestaan omdat de mentor een beroepskracht moet zijn, niet een beroepskracht die
nog in opleiding is.

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

• 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.
(art 1.50 lid 1 lid 2 art 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Gebruikte bronnen:
-Personenregister Kinderopvang, gecontroleerd op 14 en 23 november 2022;
-Datum indiensttreding beroepskrachten, ontvangen op 18 november en 9 december 2022;
-Kopieën diploma’s en certificaten van beroepskrachten en pedagogisch coach/beleidsmedewerker,
ontvangen op 18 en 25 november 2022;
-Pedagogisch beleidsplan versie maart 2022, ontvangen op 18 november 2022;
-Gesprekken met de beroepskracht en toekomstig student-werknemer op 10 november 2022;
-Presentielijsten, periode 1 tot en met 10 november 2022, ontvangen op 18 november 2022;
-Werkrooster, periode 1 tot en met 10 november 2022, ontvangen op 18 november 2022;
-Telefoongesprek met operationeel directeur op 16 november 2022;
-Telefoongesprek met de assistent-locatiemanager op 16 november 2022;
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor de locatie is een veiligheids- en gezondheidsbeleid gemaakt. 

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. Verder is in het veiligheids- en gezondheidsbeleid aandacht voor grensoverschrijdend gedrag
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 geregeld is. Over de achterwacht staat beschreven dat de medewerkers van
het kinderdagverblijf de achterwacht voor de bso zijn.

De toezichthouder heeft tijdens het inspectiebezoek gesproken met de beroepskrachten. Ook is gelet op de
handelingen van de beroepskrachten. Hierbij is aandacht besteed aan kinderen met een allergie en buiten
spelen.

Kinderen met een allergie
In het ziektebeleid staan afspraken over kinderen met een allergie en medicijngebruik. Er staat beschreven
dat ouders verplicht zijn een 
'overeenkomst gebruik geneesmiddelen' te ondertekenen als een kind een medicijn toegediend moet
krijgen. Over allergieën staat beschreven dat voorzorgsmaatregelen worden genomen (in samenspraak met
ouders) en dat de gegevens van het kind in de map met kindgegevens op de groep wordt bewaard. Ook
worden deze opgehangen in de keuken zodat de gegevens voor iedereen zichtbaar zijn.
Tijdens het inspectiebezoek zijn de zzp'er en de toekomstig student-medewerker op de hoogte van
allergieën bij kinderen en van de maatregelen die genomen worden. Dit is gebeurd in overleg met ouders en
ouders hebben ook uitleg gegeven. Het beleid over toedienen van medicijnen wordt uitgevoerd en afspraken
hangen in de groepsruimte. De beroepskrachten vertellen dat ze hier een foto van gemaakt hebben zodat ze
deze afspraken ook bij zich hebben met ophalen of met buiten spelen. 

Buiten spelen
De zzp'er en toekomstig student-werknemer vertellen dat ze dagelijks buiten spelen. Omdat het eerder
donker wordt spelen de kinderen direct na schooltijd buiten. De kinderen komen van de Corantijnschool en
er wordt buiten gespeeld op het schoolplein van deze school. Er kan ook nog op andere pleinen in de buurt
gespeeld worden vertellen de zzp'er en de toekomstig student-werknemer. Zij zijn beiden op de hoogte van
de afspraken over buiten spelen. De kinderen moeten binnen de hekken en in het zicht blijven. Ook dragen
zij een veiligheidshesje met het logo en telefoonnummer van mijn Blokje. De presentie van de kinderen
wordt digitaal bijgehouden. Omdat er buiten geen internet is wordt een foto gemaakt van de presentie
zodat beroepskrachten weten hoeveel kinderen aanwezig zijn. 
Met de zzp'er en toekomstig student-werknemer is gesproken over vermissing. De zzp'er weet dat er beleid
is, maar kan de afspraken niet noemen. Beiden vertellen te zullen gaan zoeken omdat ze met z'n 2-en zijn.
Ook vertellen ze de assistent-locatiemanager en/of de locatiemanager te bellen. Op de locatie is de
protocollenmap: samen met de zzp'er en de toekomstig student-werknemer is het protocol vermissing erbij
gepakt. In een telefoongesprek 16 november 2022 verklaart de assistent-locatiemanager dat het beleid over
vermissing het volgende overleg op de zal worden besproken. 

EHBO
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat dat mijn Blokje op de buitenschoolse opvang ervoor zal zorgen
dat alle vaste medewerkers een geregistreerd certificaat kinder-EHBO hebben. Er is in ieder geval altijd
iemand in het gebouw die dit certificaat heeft. 

Ten tijde van het inspectiebezoek bestaat het team uit 1 beroepskracht, een zzp'er en een toekomstig
student-werknemer. Van maandag tot en met donderdag werkt de zzp'er, op vrijdag werkt een andere
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beroepskracht. De toekomstig student-werknemer werkt 5 middagen. De beroepskracht die op vrijdag
werkt heeft een geldig EHBO-certificaat. De zzp'er en toekomstig student-werknemer niet. Dit betekent
dat er 4 dagen per week geen volwassene met een geldig EHBO-certificaat is. 
De buitenschoolse opvang is gevestigd in hetzelfde pand als het gelijknamige kinderdagverblijf en in een
toelichting schrijft de assistent-locatiemanager dat er bij het kinderdagverblijf altijd meerdere
medewerkers zijn met een geldig certificaat. Hierdoor is in het pand altijd iemand aanwezig met een geldig
EHBO-certificaat. Maar de beroepskrachten gaan dagelijks (langere tijd) buiten spelen met de kinderen,
zoals op de dag van het inspectiebezoek. Er is dan, behalve op vrijdag, niemand met een geldig certificaat
aanwezig. Ook geldt de aanwezigheid van een volwassene met een geldig EHBO-certificaat per
kindercentrum, en niet per adres. 

Na constatering is direct actie ondernomen: de toekomstig student-medewerker is opgegeven voor een
EHBO-cursus en zal deze op 7 december 2022 volgen. In ieder geval tot 7 december 2022 is er nog steeds
sprake van een overtreding.

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

• 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.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub a Wet kinderopvang; art 8 lid 1 art 9b lid 1 Regeling wet kinderopvang; art 13 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang.)

Gebruikte bronnen:
-Observaties
-Veiligheids- en gezondheidsbeleid Mijn Blokje buitenschoolse opvang versie september 2022, ontvangen op
18 november 2022
-Ziektebeleid versie juni 2022, ontvangen op 18 november 2022
-Protocol uitstapjes BSO versie maart 2021, ontvangen op 16 november 2022
-Kopieën EHBO-diploma’s en informatie over certificering ontvangen op 18 november 2022
-Gesprekken met de beroepskracht en toekomstig student-werknemer op 10 november 2022;
-Werkrooster, periode 1 tot en met 10 november 2022, ontvangen op 18 november 2022;
-Telefoongesprek met operationeel directeur op 16 november 2022;
-Telefoongesprek met de assistent-locatiemanager op 16 november 2022;
-Medicijnverklaring, ontvangen op 18 november 2022
-Toelichting EHBO, ontvangen op 18 november 2022
-Protocol Vermissing versie februari 2021, ontvangen op 18 november 2022
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
Binnenspeelruimte 
De buitenschoolse opvang gebruikt 2 groepsruimtes. 1 ruimte is aan de voorzijde van het pand en een ruimte
aan de achterkant van het gebouw. Ten tijde van het inspectiebezoek is er 1 basisgroep en worden alle
kinderen in de 1e ruimte opgevangen. Op sommige momenten kunnen de oudere kinderen wel in de ruimte
aan de achterzijde spelen.
De ruimte aan de voorzijde is ingericht met tafel en banken om aan te eten. In de ruimte is divers materiaal,
maar veel is verouderd, ongeordend of kapot. Er is bijvoorbeeld een lage tafel met kleurpotloden die onder
de krassen (van verf en potloden) zit. Ook op de muur zit verf. Materiaal ligt door elkaar in bakken, niet
soort bij soort. In de bak met kapla liggen bijvoorbeeld auto's en een treinbaan. Er is een leeshoek met
kussens er zijn tijdschriften en boeken om te lezen. Ook is er divers knutsel- en tekenmateriaal. 
Omdat de houder zelf ook vindt dat de inrichting van de ruimte aan verbetering toe is, zullen de coaches en
de toekomstig student-medewerker op 22 en 24 november 2022 de ruimte inventariseren en kijken wat er
nodig is en wat ontbreekt. Op korte termijn zullen de ruimtes worden geschilderd. In het volgende jaarlijks
onderzoek zal worden beoordeeld hoe de houder de ruimtes heeft herinricht en vormgegeven. 

Buitenspeelruimte 
De buitenschoolse opvang maakt gebruik van een niet-aangrenzende buitenruimte, namelijk het
Paramariboplein. Dit ligt op enkele minuten loopafstand om de hoek van de buitenschoolse opvang en is te
bereiken door een rustige straat over te steken. Op het plein zijn onder andere een klimtoestel met glijbaan,
trampoline en schommels. Ook wordt gebruiktgemaakt van andere openbare speelplaatsen in de buurt
zoals het Rembrandtpark, het Vondelpark of het Corantijnplein (schoolplein van de Corantijnschool).

Gebruikte bronnen:
-Observaties
-Gesprek met de zzp'er en de toekomstig student-werknemer
-Telefoongesprek met operationeel directeur op 16 november 2022;
-Telefoongesprek met de assistent-locatiemanager op 16 november 2022;

Mijn Blokje - Jaarlijks onderzoek - 10-11-2022 11/19



Ouderrecht

Informatie
De houder heeft het laatste inspectierapport op de website geplaatst.

Klachten en geschillen
De houder heeft een regeling voor de afhandeling van klachten. Deze regeling voldoet aan de voorwaarden.
Ook is de houder aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Via de website (www.mijn-blokje.nl) kunnen ouders het klachtenreglement vinden. Ouders kunnen hier ook
lezen dat de houder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

De houder heeft geen jaarverslag klachten gemaakt omdat er vorig jaar geen klachten zijn geweest.

Gebruikte bronnen:
-Website: www.mijn-blokje.nl, geraadpleegd op 8 december 2022
-Klachtenregeling, geraadpleegd via de website op 8 december 2022
-Website landelijk register kinderopvang bekeken op 17 augustus 2022

Mijn Blokje - Jaarlijks onderzoek - 10-11-2022 12/19



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 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.

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 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
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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.

• 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 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.

• 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.

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
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de mentor voor de ouders en het kind 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 buitenschoolse opvang conform
het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.

• 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 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.

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.

Ouderrecht
Informatie

• 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
houder een afschrift van het inspectierapport ter inzage op een voor ouders en personeel
toegankelijke plaats.

Klachten en geschillen

• De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten
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over: 
- 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 regeling is schriftelijk vastgelegd en voorziet erin dat de ouder de klacht schriftelijk bij
de houder van een kindercentrum indient en dat de houder: 
- de klacht zorgvuldig onderzoekt; 
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling; 
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt; 
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, afhandelt; 
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt; 
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.

• 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.

• De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie
Kinderopvang voor het behandelen van: 
a. geschillen tussen houder en ouder over: 
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind; 
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder. 
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het
wettelijk adviesrecht.
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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. W. van Gurp, MSc.

Naam : Gemeente Amsterdam

Postadres : Amstel 1

Postcode en plaats : 1011 PN AMSTERDAM

Datum inspectiebezoek : 10-11-2022

Opstellen concept inspectierapport : 09-12-2022

Zienswijze houder : 02-01-2023

Vaststellen inspectierapport : 02-01-2023

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

: 06-01-2023

Verzenden inspectierapport naar gemeente : 06-01-2023

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.

Geachte mevrouw van Gurp, beste Wietske,

Naar aanleiding van uw jaarlijks bezoek aan de Baarsjesweg 310 op 10 november 2022 treft u hieronder onze
zienswijze aan.

In reactie op; 

Mentorschap
Op dit moment hebben de kinderen geen mentor en wordt het beleid over mentorschap niet uitgevoerd. De
assistent-locatiemanager verklaart dat de beroepskracht in opleiding de mentor van de kinderen zal worden. Dit
is niet toegestaan omdat de mentor een beroepskracht moet zijn, niet een beroepskracht die nog in opleiding is.

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

Na het inspectiebezoek is de vaste invalkracht van de BSO in dienst genomen. Na haar indiensttreding heeft
de assistent locatiemanager haar alle kinderen toegewezen als mentorkind met de daarbij behorende
verantwoordlijkheden.

In reactie op;

EHBO
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat dat mijn Blokje op de buitenschoolse opvang ervoor zal zorgen dat
alle vaste medewerkers een geregistreerd certificaat kinder-EHBO hebben. Er is in ieder geval altijd iemand in het
gebouw die dit certificaat heeft.

Ten tijde van het inspectiebezoek bestaat het team uit 1 beroepskracht, een zzp'er en een toekomstig student-
werknemer. Van maandag tot en met donderdag werkt de zzp'er, op vrijdag werkt een andere beroepskracht. De
toekomstig student-werknemer werkt 5 middagen. De 
beroepskracht die op vrijdag werkt heeft een geldig EHBO-certificaat. De zzp'er en toekomstig student-
werknemer niet. Dit betekent dat er 4 dagen per week geen volwassene met een geldig EHBO-certificaat is. De
buitenschoolse opvang is gevestigd in hetzelfde pand als het gelijknamige kinderdagverblijf en in een toelichting
schrijft de assistent-locatiemanager dat er bij het kinderdagverblijf altijd meerdere medewerkers zijn met een
geldig certificaat. Hierdoor is in het pand altijd iemand aanwezig met een geldig EHBO-certificaat. Maar de
beroepskrachten gaan dagelijks (langere tijd) buiten spelen met de kinderen, zoals op de dag van het
inspectiebezoek. Er is dan, behalve op vrijdag, niemand met een geldig certificaat aanwezig. Ook geldt de
aanwezigheid van een volwassene met een geldig EHBO-certificaat per kindercentrum, en niet per adres.

Na constatering is direct actie ondernomen: de toekomstig student-medewerker is opgegeven voor een EHBO-
cursus en zal deze op 7 december 2022 volgen. In ieder geval tot 7 december 2022 is er nog steeds sprake van een
overtreding.

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

Na het inspectiebezoek is de zzp’er, onze vaste invalkracht van de BSO in dienst genomen en opgegeven
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voor een EHBO-cursus, 27 januari 2023 zij zal deze afronden. Op 7 december heeft de vaste PMio haar
EHBO-diploma behaald en zijn wij vanaf die datum niet meer in overtreding. Deze medewerker is vijf dagen
per week aanwezig.
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