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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 4 juni 2018 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd jaarlijks
onderzoek uitgevoerd.

In dit onderzoek zijn op grond van het risicoprofiel de belangrijkste kwaliteitseisen onderzocht, namelijk de
kwaliteitseisen op het gebied van het pedagogisch klimaat, de eisen aan (de inzet van) het personeel, de
stabiliteitseisen, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de uitvoering daarvan, de accommodatie en het
ouderrecht. De kwaliteitseisen die zijn onderzocht staan achter in het rapport vermeld. 

De toezichthouder heeft de houder in de gelegenheid gesteld om na het inspectiebezoek nog documenten aan te
leveren. Deze documenten heeft de toezichthouder ontvangen op 13 juni 2018 en meegenomen in de
beoordeling van de betreffende kwaliteitseisen.

Beschouwing
De Tolkresj is een ouderparticipatiecrèche (OPC) die al meer bijna vijftig jaar bestaat. Het is een vereniging met
een bestuur dat uit drie ouders bestaat. De leden van het bestuur zijn bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.
De ouders verzorgen in koppels de dagelijkse speelochtend voor de kinderen. De ouders werken noch in vaste
koppels noch op een vaste dag. Het begeleiden van de kinderen heet 'de dienst' en de beide ouders zijn uiterlijk
een kwartier voor aanvang van de openingstijd aanwezig om spullen klaar te zetten. De dienst is pas voorbij als
de ouders een verslag van de ochtend hebben geschreven en de afgesproken schoonmaak is gedaan. Voor
nieuwe ouders en kinderen geldt een wenperiode van vier weken, waarin de ouder de eerste twee weken
boventallig wordt ingezet. Het kind kan in deze periode wennen en de ouder bouwt zijn of haar aanwezigheid op
de groep geleidelijk af. Na twee weken wordt de ouder ingeroosterd. Aan het einde van deze proefperiode wordt
door alle ouders gezamenlijk besloten of het kind en de ouders worden aangenomen op de Tolkresj. 
Ieder jaar is er een kinder-EHBO-cursus voor alle ouders en elke ouder moet WA-verzekerd zijn. Maandelijks is er
een vergadering waarin de voortgang op de Tolkresj wordt besproken. Tijdens deze bijeenkomsten wordt ook
de ontwikkeling van de kinderen uitgebreid besproken. Bij de vergadering zijn de kinderen door minimaal één
ouder vertegenwoordigd. Ouders hebben allemaal een taak bij de OPC: schoonmaak, boodschappen, bestuur,
klussen, wachtlijst etcetera. Maandelijks op zaterdag wordt bij de OPC een klusochtend georganiseerd waarop
zaken in en rond de OPC gerepareerd en schoongemaakt worden. De ouders zijn actief betrokken en doen hun
best om samen de OPC te runnen. Het bestuur heeft een externe vertrouwenspersoon aangesteld; dit is een ex-
ouder van de OPC. 

De ouders zijn bezig maatregelen te treffen voor incidentele opvang van broertjes en zusjes. Hiervoor wordt
momenteel gewerkt aan een plan voor het creëren van een babyslaapkamer en er zijn aanpassingen gedaan in
het pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

De Tolkresj wordt gerund door de ouders van de kinderen die er gebruik van maken. De ouders worden in deze
situatie, overeenkomstig artikel 1.57 lid 1 Wet kinderopvang, gelijkgesteld met een beroepskracht. De
beroepskwalificatie van het personeel en het aantal vaste beroepskrachten per kind zijn in dit onderzoek als
'onvoldoende' beoordeeld, maar vanwege het lopende wetgevingstraject met betrekking tot OPC's wordt
geadviseerd voor deze overtredingen niet te handhaven.

In dit onderzoek zijn tevens overtredingen geconstateerd met betrekking tot de administratie, het pedagogisch
beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Advies aan college van B&W
De toezichthouder adviseert om vanwege de geconstateerde overtredingen handhavend op te treden conform
het handhavingsbeleid van de gemeente. 

Vanwege het lopende wetgevingstraject op de ouderparticipatiecrèches wordt geadviseerd niet te handhaven op
de voorwaarden met betrekking tot beroepskwalificatie en het aantal vaste beroepskrachten per kind.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie

Administratie
In de onderzochte periode is het één keer voorgekomen dat een van de dienstouders haar baby meenam naar
haar dienst. Voor dit kind is echter geen plaatsingscontract getekend. Kinderopvang mag uitsluitend geschieden op
basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een kindercentrum en de ouder.
Het komt ongeveer eens per twee weken voor dat een dienstouder een jonger broertje of zusje meeneemt
volgens de secretaris. Zij verklaart voor deze kinderen een plaatsingscontract te zullen opstellen.

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

Gebruikte bronnen:
- Telefoongesprek met de secretaris d.d. 27 juli 2018
- Inspectieonderzoek

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

De Tolkresj is een ouderparticipatiecrèche (OPC). Dit betekent dat er geen beroepskrachten werken op deze OPC,
maar dat ouders per toerbeurt ingezet worden op de OPC.

Pedagogisch beleid
De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Daarnaast is er een Huisboek voor de
vereniging Tolkresj en een Babyplan Tolkresj. Deze documenten vormen tezamen het pedagogisch beleid. Hierin is
de visie van de ouderparticipatie duidelijk uiteengezet. Ook is aandacht besteed aan de wijze waarop
verantwoorde kinderopvang wordt geboden. Zo is met betrekking tot het waarborgen van de emotionele
veiligheid beschreven op welke wijze wordt omgegaan met het overtreden van regels en claimgedrag van
kinderen ten opzichte van de dienstouders. 

De werkwijze en de leeftijdsopbouw van de groep is beschreven in het pedagogisch beleidsplan en het Babyplan.
Er is echter niet concreet beschreven wat de maximale groepsgrootte is. In een tabel is opgenomen dat,
afhankelijk van de leeftijd en de aanwezigheid van een wenkind twaalf of dertien kinderen aanwezig mogen zijn.
De OPC is echter geregistreerd met twaalf kindplaatsen. De secretaris verklaart een wijzigingsverzoek voor het
aantal kindplaatsen te zullen indienen. Bovendien wordt niet op concrete wijze beschreven op wat de werkwijze is
indien een ouder een broertje of een zusje meeneemt naar de opvang. Zo is bijvoorbeeld opgenomen dat een
dienstouder die een baby meeneemt naar de opvang het kind borstvoeding kan geven in de groep. Er is echter
niet beschreven hoe het toezicht op de overige kinderen dan wordt georganiseerd. De ouder die borstvoeding
geeft is op dat moment niet volledig beschikbaar voor de andere kinderen, wat in de praktijk kan leiden tot een
afwijking van de beroepskracht-kind-ratio. Omdat het kindercentrum korter dan tien uur per dag geopend is, is
het niet toegestaan om van de beroepskracht-kind-ratio af te wijken.

In het Huisboek is opgenomen dat dienstouders na iedere dienst een verslag over ieder kind schrijven. Tijdens de
maandelijks vergadering wordt de samenvatting van deze verslagen per kind besproken. Indien een kind extra
zorg nodig heeft, kan professionele hulp, zoals een huisarts of het consultatiebureau ingeschakeld worden.

Kinderen verlaten nooit de stamgroep, omdat alle activiteiten als groep worden uitgevoerd. Wel kunnen kinderen
de stamgroepruimte verlaten, bijvoorbeeld bij het buiten spelen of bij een uitstapje. Tijdens het inspectiebezoek
ontbrak een concrete beschrijving van de aard en organisatie van deze activiteiten. De houder is in het kader van
overleg en overreding in de gelegenheid gesteld om deze beschrijving toe te voegen aan het pedagogisch beleid.

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

Verantwoorde dagopvang
Het pedagogisch handelen van de dienstouders is beoordeeld aan de hand van observaties gedurende de
binnenkomst van de kinderen, het eten en een activiteit. Uit deze observaties blijkt dat de ouders verantwoorde
kinderopvang bieden. Hieronder volgen hiervan enkele voorbeelden.

De binnenkomst van de kinderen verloopt rustig en ontspannen. Kinderen voelen zich zichtbaar op hun gemak bij
de dienstouders en nemen gemakkelijk afscheid van hun ouders. Het is een warme dag en de dienstouders
hebben de tafels en stoelen in de tuin gezet. Hierop liggen grote vellen gekleurd papier, sjablonen, stiften en
schaartjes voor de 'knutsel', een dagelijkse activiteit. Kinderen zijn vrij om het materiaal alvast te ontdekken en te
beginnen met knutselen. Zodra alle ouders vertrokken zijn, wordt aan alle kinderen gevraagd om aan tafel te
komen. Er is die dag een wenkind met een wenouder en de dienstouder stelt voor om een voorstellied te zingen,
zodat het nieuwe kind alle namen kan leren. Op deze manier proberen de ouders een gevoel van emotionele
veiligheid voor het wenkind te creëren. Bovendien past dit lied binnen het vaste dagritme van de opvang, wat de
kinderen structuur en regelmaat biedt.

Ouders spelen in op intiatieven van de kinderen. Zo zegt een kind tijdens het zingen van het voorstellied dat het
Monster heet. De dienstouders reageren daarop door te zingen: 'Goedemorgen Monster', maar het vervolgens
wel aan te spreken met Monster [naam kind], zodat het wenkind en de wenouder toch leren wat de naam van dit
kind is. Het kind dat zichzelf Monster noemt kijkt trots om zich heen.

Na het voorstellied worden alle kinderen gestimuleerd om deel te nemen aan de knutselactiviteit. Hierbij is er veel
interactie tussen de dienstouders en de kinderen. Een van de dienstouders loopt voortdurend rond en helpt alle
kinderen, bijvoorbeeld om een stift of een sjabloon aan te geven. De andere dienstouder zit bij de kinderen aan
tafel en is erg communicatief. Zij spreekt alle kinderen aan, geeft complimenten en legt uit of verwoordt wat de
kinderen doen. Zo neemt zij het wenkind op schoot en vraagt of het wel eens met een schaar heeft gewerkt.
Vervolgens observeert zij en geeft voornamelijk verbale aanwijzingen. Ook lijkt deze dienstouder de kinderen
goed te kennen, dit blijkt uit de gesprekjes die zij met hen voert over onder meer de basisschool waar de
kinderen naar zullen doorstromen of de vakantiebestemmingen. De kinderen voelen zich tijdens deze activiteit
zichtbaar gezien en gehoord en worden gestimuleerd in het ontwikkelen van de persoonlijke competenties, zoals

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 sub f Wet kinderopvang; art 3 lid 2 sub e Besluit kwaliteit kinderopvang.)
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de fijne motorisch ontwikkeling.

Gedurende het inspectiebezoek is er een duidelijke rolverdeling tussen de dienstouders. Eén dienstouder richt zich
met name op (communicatie met) de kinderen en de andere dienstouder bereidt de activiteiten voor, zoals het
voorbereiden van de knutselactiviteit en de lunch. Wel blijkt uit de communicatie tussen de dienstouders dat er
geen duidelijke afstemming is. Zo begint een van de dienstouders de knutselmaterialen op te ruimen terwijl de
andere dienstouder net tegen de kinderen heeft gezegd dat ze nog even mogen blijven knutselen. Op een ander
moment begint een van de dienstouders al met de toiletronde terwijl de andere ouder nog met de kinderen aan
tafel zit. Overgangsmomenten verlopen hierdoor wat rommelig. De dienstouder verklaart hierover dat dit de
eerste keer is dat dit ouderkoppel samenwerkt en dat zij elkaars werkwijze nog moeten leren kennen.

Gebruikte bronnen:
- Pedagogisch beleid Tolkresj, versie mei 2018, ontvangen op 13 juni 2018
- Huisboek vereniging de Tolkresj, versie mei 2018, ontvangen op 13 juni 2018
- Babyplan Tolkresj, versie juni 2018, reeds in bezit van de GGD
- Observatie in de groep
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De ouders die op de dag van het inspectiebezoek en de daaraan voorafgaande zes weken zijn ingezet beschikken
over een geldige verklaring omtrent het gedrag.

Ten tijde van het inspectiebezoek is nog geen enkele ouder ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang
(PRK). Gedurende de onderzoekstermijn hebben alle ouders op één na zich ingeschreven en zijn gekoppeld aan
de organisatie. De verklaring omtrent het gedrag van deze ouder is ouder dan twee maanden. De ouder heeft een
nieuwe verklaring omtrent het gedrag aangevraagd. Op 2 augustus 2018 verklaart de secretaris dat de ouder niet
meer zal worden ingezet totdat deze is ingeschreven in het PRK en gekoppeld aan de organisatie.

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

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Voor de ouders die werken bij de Tolkresj is het niet vereist dat zij beschikken over een pedagogisch diploma.

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

Aantal beroepskrachten
Dagelijks worden maximaal twaalf kinderen van 2 tot 4 jaar opgevangen door twee ouders, het komt niet voor
dat slechts één ouder wordt ingezet. Op de dag van het inspectiebezoek zijn tien kinderen aanwezig. Eén van hen
is een wenkind, de ouder van het wenkind wordt boventallig ingezet. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Dagelijks worden op de groep maximaal twaalf kinderen tussen twee en vier jaar opgevangen door twee
dienstouders. Het komt in de praktijk zelden voor dat alle twaalf de kinderen aanwezig zijn. In het Babyplan is
opgenomen dat, indien alle kinderen aanwezig zijn en een nieuw kind komt wennen, er dertien kinderen in de
groep kunnen worden opgevangen. De OPC is echter geregistreerd met twaalf kindplaatsen en het opvangen van
meer dan twaalf kinderen kan in de praktijk leiden tot een overtreding. In de onderzochte periode is het niet
voorgekomen dat er meer dan twaalf kinderen zijn opgevangen.
Ongeacht het aantal aanwezige kinderen, zijn er altijd twee dienstdoende ouders aanwezig. Er zijn geen vaste

In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: 
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum; 
b. 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren
werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die
worden opgevangen; 
e. 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 e ingeschreven
in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De verklaring omtrent het gedrag is bij
inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder dan twee maanden. 

Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk register
kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu worden
gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het personenregister
kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 18 Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en
personenregister kinderopvang; art 17 lid 1 lid 2 Regeling wet 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.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang.)

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De beroepskwalificatie-eisen
en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao kinderopvang
en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk) worden aangemerkt als
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 lid 2 sub b Wet kinderopvang; art 6 lid 1 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang.)
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dagen waarop, of vaste koppels waarin de ouders dienst hebben. In een week tijd zien de kinderen tien
verschillende ouders in verschillende koppels op verschillende dagen. Het komt niet voor dat één ouder alleen op
het kinderdagverblijf aanwezig is omdat de ouders altijd in koppels de groep begeleiden. Elke dag is een derde
ouder ingeroosterd die als achterwacht fungeert en die bij calamiteiten kan worden opgeroepen.

Aan ieder kind is een mentor toegewezen. Dit is altijd de ouder van het kind dat voor het betreffende kind op de
Tolkresj is geplaatst.

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

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Gedurende de hele opvang wordt door alle beroepskrachten Nederlands gesproken.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de dienstouders
- www.personenregisterkinderopvang.nl, geraadpleegd op 30 juli 2018 
- Overzicht inzet 4 mei tot en met 4 juni 2018, ontvangen op 13 juni 2018 
- Presentielijsten 4 mei tot en met 4 juni 2018, ontvangen op 13 juni 2018 
- Inspectieonderzoek

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.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub d sub f Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang.)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Voor de OPC is een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. Hierin is onder meer een algemene beschrijving
opgenomen van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico's met kleine gevolgen en een
concrete beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is geregeld en de houder er zorg voor draagt dat het
veiligheids- en gezondheidsbeleid een continu proces is. Zo is beschreven dat een van de ouders verantwoordelijk
wordt gemaakt voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen in het kindercentrum. Maandelijks wordt de
veiligheid van het kindercentrum door deze ouder gecontroleerd en eens in de twee maanden worden de
bevindingen hiervan besproken tijdens de teamvergadering. Er wordt dan een plan van aanpak opgesteld waarin
veranderingen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid worden bijgehouden en geëvalueerd en waarin actiepunten
worden opgenomen.

Gedurende de dagopvang is er te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig die gekwalificeerd is voor het
verlenen van eerste hulp aan kinderen. Alle ouders zijn in het bezit van een geldig EHBO-certificaat.

Een concrete beschrijving van de voornaamste risico's met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van
kinderen en het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of kinderen en de bijbehorende
maatregelen ontbreken in het beleid. Bovendien zijn de maatregelen met betrekking tot de opvang van baby's,
zoals opgenomen in het Babyplan, niet voldoende concreet. Zo is niet concreet beschreven op welke wijze wordt
omgegaan met het bewaren en bereiden van babyvoeding en zijn maatregelen om het risico op wiegendood te
voorkomen en de wijze waarop te handelen indien dit risico zich verwezenlijkt niet voldoende concreet
beschreven of ontbreken deze.

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

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bij de OPC wordt gebruikgemaakt van de meldcode van de Brancheorganisatie Kinderopvang en er is een
aandachtsfunctionaris kindermishandeling aangesteld. De meldcode wordt besproken tijdens de
maandvergaderingen. Ouders krijgen bij het starten op de OPC de meldcode en de handleiding uitgedeeld. Ouders
die dienst hebben op de dag van het inspectieonderzoek kunnen meerdere signalen noemen van
kindermishandeling.

Gebruikte bronnen:
- Gesprekken met de dienst-ouders
- Huisboek vereniging de Tolkresj, versie mei 2018, ontvangen op 13 juni 2018
- Veiligheids- en gezondheidsbeleid Tolkresj, versie Mei 2018, ontvangen op 13 juni 2018
- Steekproef EHBO-certificaten, ontvangen op 13 jun 2018
- Telefoongesprek met de secretaris d.d. 27 juli 2018
- Inspectieonderzoek

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die 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.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub a Wet kinderopvang; art 4 lid 3 sub b Besluit kwaliteit kinderopvang.)

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 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.
(art 1.49 lid 1 art 1.50 lid 1 lid 2 sub a Wet kinderopvang; art 4 lid 3 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang.)
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Accommodatie

Eisen aan ruimtes
De binnenspeelruimte is in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen ingericht.
Voor elk kind is er een plaats aan de grote lage tafel. De ouders zitten ook aan de lage tafel waaraan samen
geknutseld en gegeten wordt. Er zijn enkele hoeken met speelgoed zoals een huishoek, een leeshoek en een
speeltoestel met glijbaan.

De toegankelijke en aangrenzende buitenruimte heeft voldoende ruimte voor de opvang van twaalf kinderen. De
speelruimte om het gebouw is als het ware een klein bos met veel bomen en planten. De tuin wordt door de
ouders zelf onderhouden. In de tuin is onder andere een zandbak, buitenspeelgoed en er zijn skelters en fietsjes.
De tuin is groot genoeg om in te fietsen en biedt ruime mogelijkheden voor ontdekkend spel.

Gebruikte bronnen:
- Inspectieonderzoek
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Ouderrecht

Oudercommissie
De Tolkresj is een ouderparticipatiecrèche (OPC). Dit betekent dat het bestuur gevormd wordt door ouders en dat
ouders verantwoordelijk zijn voor alle voorkomende taken, inclusief het verzorgen van de opvang op het
kindercentrum.

Klachten en geschillen
De Tolkresj heeft voor ouders een interne klachtenregeling die aan de wettelijke voorwaarden voldoet,
vastgesteld. Deze regeling is opgenomen in het Huisboek. 
De Tolkresj is sinds 29 januari 2016 aangesloten bij een door het ministerie van Veiligheid en Justitie erkende
geschillencommissie.

Gebruikte bronnen:
- www.geschillencommissie.nl, geraadpleegd op 18 juli 2018
- Huisboek vereniging de Tolkresj, versie mei 2018, ontvangen op 13 juni 2018 
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Registratie, wijzigingen en administratie
 

Pedagogisch klimaat
 

 

Personeel en groepen
 

Administratie

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

Pedagogisch beleid

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 wijze waarop invulling wordt
gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de ontwikkeling van
het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en
de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen aan de school
bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse opvang bij de overgang van het
kind naar de buitenschoolse opvang; 
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders worden
doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, maximale omvang en
leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
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.

Verantwoorde dagopvang

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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.

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 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; 
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens opvanguren
werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen
worden opgevangen; 
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over de kinderen die
worden opgevangen; 
e. 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 e ingeschreven
in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De verklaring omtrent het gedrag is bij
inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder dan twee maanden. 

Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk register
kinderopvang en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu worden
gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het personenregister
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Veiligheid en gezondheid
 

kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.
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 en eisen aan de inzet van leerlingen

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De beroepskwalificatie-eisen
en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao kinderopvang
en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk) worden aangemerkt als
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.

Aantal beroepskrachten

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in een
stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, onderdeel a bij het besluit
en de daarbij behorende rekenregels. Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website
www.1ratio.nl 
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen in afwijking
van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie uren per dag minder
beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden
waarop minder beroepskrachten kunnen worden ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-
kindratio alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken. Gedurende de uren dat minder
beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De
afwijkende inzet kan op de dagen van de week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.

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 1a, onderdeel a van het Besluit kwaliteit
kinderopvang. Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep verlaten; 
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik maakt van
dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een tussen houder en
ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
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.
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.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of een
streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang) 
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen
in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum
vastgestelde gedragscode.

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg
voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van
het vormen van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen
van het desbetreffende kindercentrum met zich 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 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
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Ouderrecht
 

 

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, 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 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.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

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.

Oudercommissie

Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder te adviseren over de
onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet. 
OF 
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum betreft waar
maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende heeft ingespannen om een
oudercommissie in te stellen.

Klachten en geschillen

De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten 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 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 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 een door de minister van Justitie en Veiligheid erkende
geschillencommissie 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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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening : De Tolkresj
KvK-vestigingsnummer : 000026091097
Website : http://www.tolkresj.com
Aantal kindplaatsen : 12
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Gegevens houder
Naam houder : De Tolkresj
Adres houder : Tolstraat 158A
Postcde en plaats : 1074 VM  Amsterdam
KvK-nummer : 40532761
Website : www.tolkresj.com

Gegevens toezicht
Gegevens toezichthouder (GGD)
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. van Polanen

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Naam : Gemeente Amsterdam
Postadres : Amstel 1
Postcode en plaats : 1011 PN  AMSTERDAM

Planning

Datum inspectiebezoek : 04-06-2018
Opstellen concept inspectierapport : 31-07-2018
Zienswijze houder : 13-08-2018
Vaststellen inspectierapport : 13-08-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 13-08-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 13-08-2018

Openbaar maken inspectierapport :
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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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