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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 26 november 2018 is op grond van artikel 1.62, vijfde lid van de Wet kinderopvang en naar aanleiding van een
handhavingsprocedure die is gestart door de gemeente Amsterdam, een nader onderzoek uitgevoerd. 

Daarnaast is tevens op 26 november 2018 een incidenteel onderzoek uitgevoerd, op grond van artikel 1.62,
vierde lid van de Wet kinderopvang naar aanleiding van het verzoek van de houder om het aantal kindplaatsen te
wijzigen van 12 naar 14.

De resultaten van beide onderzoeken staan beschreven één rapport. De onderzoeken betreffen
documentenonderzoeken.

Bij een nader onderzoek wordt de houder niet in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.

Beschouwing
De Tolkresj is een ouderparticipatiecrèche (OPC) die sinds 1970 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, ook wel 'dienstouders' genoemd, verzorgen dagelijks in koppels de speelochtend voor kinderen van 2
tot 4 jaar. De Tolkresj is maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur geopend. De ouders werken noch in
vaste koppels noch op een vaste dag. Het begeleiden van de kinderen heet 'de dienst'. Ouders hebben allemaal
een taak bij de OPC: schoonmaak, boodschappen, bestuur, klussen, wachtlijst etc. 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. De ouders zijn actief betrokken en doen hun best om
samen de OPC te runnen. 

Tijdens het jaarlijks onderzoek (d.d. 4 juni 2018) zijn overtredingen geconstateerd wat betreft de administratie,
het pedagogisch beleid, inschrijving in het Personenregister Kinderopvang en het veiligheids- en gezondheidsbeleid.
De gemeente Amsterdam heeft op 5 oktober 2018 een aanwijzing afgegeven met betrekking tot deze
overtredingen.

Het merendeel van de overtredingen geconstateerd tijdens het jaarlijks onderzoek zijn gerelateerd aan het feit
dat dienstouders incidenteel een jonger broertje of zusje (tussen 0 en 2 jaar) meenemen naar de Tolkresj.
Gedurende het jaarlijks onderzoek waren ouders reeds bezig met het treffen van maatregelen voor incidentele
opvang van deze kinderen. Zo werden er voorbereidingen getroffen voor het creëren van een babyslaapkamer.
De Tolkresj heeft in oktober 2018 een wijzigingsverzoek met betrekking tot uitbreiding van het aantal
kindplaatsen ingediend (van 12 naar 14). Deze uitbreiding heeft betrekking op het incidenteel meebrengen van
een jonger broertje of zusje. De uitbreiding is aangevraagd voor twee extra kindplaatsen, omdat er dan, naast
het meegebrachte broertje of zusje, ook nog een kind kan komen wennen. 

In het huidige onderzoek is beoordeeld of aan de voorwaarden zoals gesteld in de aanwijzing die is afgegeven
door de gemeente Amsterdam is voldaan. Eveneens is in het huidige onderzoek beoordeeld of de wijziging van
het aantal kindplaatsen van 12 naar 14 kan plaatsvinden.

Advies aan college van B&W
Handhavingstraject
Met betrekking tot de inschrijving van dienstouders in het Personenregister Kinderopvang en de koppeling aan de
houder heeft de toezichthouder een overtreding geconstateerd. De toezichthouder adviseert om op deze
voorwaarde de handhaving te vervolgen.

Met betrekking tot de administratie, het pedagogisch beleid en het veiligheids- en gezondheidsbeleid heeft de
toezichthouder geen overtredingen geconstateerd. De toezichthouder adviseert om op deze voorwaarden dit
rapport ter kennisname in ontvangst te nemen.

Wijzigingsverzoek
In dit onderzoek is het verzoek beoordeeld om het aantal kindplaatsen te wijzigen van 12 naar 14. Uit het
onderzoek is gebleken dat deze wijziging redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de
kwaliteitseisen die zijn opgenomen in de Wet kinderopvang en de daaruit voortvloeiende regelgeving. De
toezichthouder adviseert om - mits aan overige wet- en regelgeving is voldaan - positief te besluiten op het
wijzigingsverzoek vanaf de dagtekening van het besluit en dit op te nemen in het Landelijk Register Kinderopvang.
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Observaties en bevindingen

Registratie, wijzigingen en administratie

Wijzigingen
Uitbreidingsverzoek
De houder heeft op 8 oktober 2018 een wijzigingsverzoek ingediend bij de gemeente Amsterdam voor uitbreiding
van het aantal kindplaatsen.

Administratie
Handhavingstraject
Tijdens het jaarlijks onderzoek (d.d. 4 juni 2018) is geconstateerd dat niet voor alle kinderen die opgevangen
worden een schriftelijke overeenkomst is opgesteld tussen de houder van een kindercentrum en de ouder. Dit
betrof de baby die een van de dienstouders tijdens haar dienst heeft meegenomen.

Ten tijde van het huidige onderzoek heeft de houder aangetoond voor broertjes en/of zusjes onder de twee jaar
oud eveneens plaatsingsovereenkomsten te hebben opgesteld. De kinderen jonger dan twee jaar hebben een
plaatsingsovereenkomst totdat het oudere broertje of zusje 4 jaar wordt en de Tolkresj verlaat. Vanaf het
moment dat kinderen twee jaar oud worden zal er voor hen een nieuwe plaatsingsovereenkomst opgesteld
worden.

Gebruikte bronnen:
- Verzoek uitbreiding kindplaatsen d.d. 8 oktober 2018, meegestuurd met aanvraag wijziging
- Afschriften plaatsingsovereenkomsten kinderen onder de twee jaar oud, ontvangen op 25 november 2018
- Telefonisch contact met de secretaris op 26 november 2018
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 4 juni 2018
- Aanwijzing gemeente Amsterdam d.d. 5 oktober 2018
- Inspectieonderzoek
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Pedagogisch klimaat

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld: het Huisboek vereniging de Tolkresj. 

Ten tijde van het jaarlijks inspectieonderzoek (d.d. 4 juni 2018) is het pedagogisch beleidsplan beoordeeld. Er is
destijds geconstateerd dat de werkwijze niet volledig is beschreven. Zo is niet opgenomen wat de werkwijze is
indien een ouder een broertje of zusjes meeneemt naar de opvang. Ook is niet opgenomen hoe de
beroepskracht-kindratio is georganiseerd op momenten dat een dienstouder borstvoeding geeft aan een baby. De
dienstouder is op dat moment namelijk niet volledig beschikbaar voor de andere kinderen.

De houder heeft naar aanleiding van de handhavingsprocedure en het uitbreidingsverzoek het beleid aangepast. In
het huidige onderzoek is beoordeeld of de werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroep
concreet is beschreven en is aangepast naar de toekomstige situatie (na uitbreiding van het aantal kindplaatsen).

Pedagogisch beleid
In het Huisboek is een hoofdstuk opgenomen met betrekking tot het broertjes-en-zusjesbeleid. Hierin is de
meerwaarde opgenomen ten aanzien van het meebrengen van broertjes en zusjes voor zowel het kind waar het
om gaat als voor de kinderen die al bij de Tolkresj worden opgevangen. Ook is de meerwaarde voor de
dienstouder(s) opgenomen. Indien een dienstouder het jongere kind tijdens diensturen borstvoeding geeft, wordt
allereerst met de andere dienstouder afgesproken op welk moment dit gebeurt. Er wordt zoveel mogelijk een
rustig moment gekozen, bijvoorbeeld tijdens het voorlezen, en er wordt altijd in de groepsruimte gevoed. 
In het Huisboek zijn duidelijke afspraken opgenomen met betrekking tot de maximale groepsgrootte. Er wordt
altijd richting de planning gecommuniceerd wanneer een jonger broertje of zusje wordt
meegenomen waardoor er in de planning rekening gehouden wordt met de beroepskracht-kindratio. De
organisatie maakt bij de berekening van de beroepskracht-kindratio gebruik van 1ratio.nl waarbij maximaal zoveel
kinderen zullen worden opgevangen als twee dienstouders kunnen opvangen. 
De secretaris heeft gedurende het onderzoek aangegeven dat de uitbreiding is aangevraagd voor 14 kindplaatsen,
omdat het incidenteel zou kunnen voorkomen dat er ook nog een kind aan het wennen is. Dit zou dan het
veertiende kind zijn. De organisatie dient er rekening mee te houden dat, indien er meer dan dertien kinderen
worden opgevangen, er ook een extra dienstouder zal moeten worden ingezet vanwege de vereiste
beroepkracht-kindratio. 

Conclusie
Met betrekking tot de handhavingsprocedure heeft de houder de beschrijving van de werkwijze voldoende
concreet aangevuld. Ook is de beschrijving voldoende met betrekking tot het uitbreidingsverzoek.

Gebruikte bronnen:
- Huisboek vereniging de Tolkresj, versie oktober 2018, ontvangen op 19 oktober 2018
- Telefonisch contact met de secretaris op 26 november 2018
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 4 juni 2018
- Aanwijzing gemeente Amsterdam d.d. 5 oktober 2018
- Inspectieonderzoek
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Personeel en groepen

Ten tijde van het jaarlijks inspectieonderzoek (d.d. 4 juni 2018) is beoordeeld dat de dienstouders niet zijn
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang (PRK). In de onderzoekstermijn van het jaarlijks onderzoek
hebben alle dienstouders, op één na, zich ingeschreven in het PRK.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
Handhavingstraject
De organisatie heeft voor het huidige onderzoek een overzicht opgestuurd van alle dienstouders die structureel
aanwezig zijn op de opvanglocatie. Niet alle dienstouders zijn ingeschreven in het PRK en gekoppeld aan de
houder; het betreft hier één dienstouder. Van deze dienstouder is binnen de onderzoekstermijn een verklaring
omtrent het gedrag overgelegd. Deze dateert van 7 september 2018. Met deze verklaring omtrent het gedrag
kan de dienstouder zich niet inschrijven in het PRK, omdat deze ouder is dan twee maanden bij inschrijving. De
secretaris heeft verklaard dat er een nieuwe verklaring omtrent het gedrag aangevraagd wordt voor de
betreffende dienstouder en dat deze zich daarna zal inschrijven in het PRK. Vervolgens zal een andere dienstouder
zorgdragen voor de koppeling. De secretaris verklaart dat het proces bij de betreffende dienstouder niet volgens
planning is verlopen, mede doordat de dienstouder die verantwoordelijk is voor de koppeling, in september met
zwangerschapsverlof was. Daarnaast geeft ze aan dat de betreffende dienstouder slechts twee van de zestig
diensten heeft gedraaid.  

Uitbreidingsverzoek
De secretaris heeft verklaard dat de dienstouder die nog niet is ingeschreven in het PRK niet meer wordt ingezet
bij De Tolkresj totdat deze is ingeschreven in het PRK en is gekoppeld aan de houder. Redelijkerwijs
zal hierna voldaan worden aan de eisen rondom de verklaring omtrent het gedrag en het PRK.

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

Gebruikte bronnen:
- Telefonisch en mailcontact met de secretaris op 26 november 2018
- Personenregister Kinderopvang, geraadpleegd op 26 november 2018
- Afschrift verklaring omtrent het gedrag, ontvangen op 26 november 2018
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 4 juni 2018
- Aanwijzing gemeente Amsterdam d.d. 5 oktober 2018
- Overzicht kinderen en (dienst)ouders, ontvangen op 22 november 2018
- Inspectieonderzoek

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.
(art 1.50 lid 3 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.)
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Veiligheid en gezondheid

Tijdens het jaarlijks onderzoek is geconstateerd dat in het beleid veiligheid en gezondheid 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 ontbreekt, evenals de bijbehorende
maatregelen. Ook zijn de maatregelen met betrekking tot de opvang van baby's niet voldoende concreet. Er is
bijvoorbeeld niet opgenomen hoe omgegaan wordt met het bewaren en bereiden van babyvoeding of welke
maatregelen worden genomen met betrekking tot het voorkomen van wiegendood.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De organisatie heeft de afspraken met betrekking tot veiligheid en gezondheid opgenomen in het Huisboek
waarbij is opgenomen wat de voornaamste risico's met grote gevolgen zijn. Ook is onder andere de werkwijze
opgenomen met betrekking tot moedermelk en poedermelk, evenals de maatregelen die genomen worden om
wiegendood te voorkomen. Daarnaast zijn afspraken opgenomen betreffende de handelswijze indien het risico op
wiegendood zich verwezenlijkt. 
Ten slotte is in het beleid in concrete termen het risico op grensoverschrijdend gedrag opgenomen en welke
maatregelen worden genomen om dit tegen te gaan (zoals het vierogenprincipe, een open aanspreekcultuur, het
gebruik van de meldcode kindermishandeling en door aan kinderen te leren wat gepast en ongepast gedrag is).

Conclusie
De voornaamste risico's met grote gevolgen betrekking tot veiligheid en gezondheid en het risico op
grensoverschrijdend gedrag zijn voldoende ingeschat en beschreven. Ook zijn de maatregelen in het plan van
aanpak voldoende concreet opgenomen.

Gebruikte bronnen:
- Huisboek vereniging de Tolkresj, versie oktober 2018, ontvangen op 19 oktober 2018
- Telefonisch contact met een dienstouder
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 4 juni 2018
- Aanwijzing gemeente Amsterdam d.d. 5 oktober 2018
- Inspectieonderzoek
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Accommodatie

In het jaarlijks onderzoek (d.d. 4 juni 2018) is reeds beoordeeld dat de binnen- en buitenruimte waar kinderen
verblijven veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.

Eisen aan ruimtes
De binnenruimte heeft een oppervlakte van 53 m². Dit is voldoende voor de gewenste 14 kinderen. In het beleid
is opgenomen dat, indien een jonger broertje of zusje wordt opgevangen, er voor dit kind een veilige en
afgeschermde speelplek in de groepsruimte wordt gecreëerd. Ook wordt tijdens activiteiten rekening gehouden
met het jonge kind; zo worden bijvoorbeeld geen activiteiten met kleine kralen gedaan wanneer er een jonger
broertje of zusje wordt opgevangen. 
In een afzonderlijke slaapruimte is één ledikant geplaatst. Deze slaapplek zal enkel gebruikt worden door een
jonger broertje of zusje dat incidenteel meekomt. Eén ledikant is dan ook voldoende. De andere kinderen slapen
niet gedurende de opvang. 

De toegankelijke en aangrenzende buitenruimte heeft zichtbaar voldoende ruimte voor de opvang van veertien
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. Indien een
jonger broertje of zusje wordt opgevangen zal deze, indien mogelijk, meespelen met de andere kinderen.

Gebruikte bronnen:
- Plattegrond behorende bij omgevingsvergunning d.d. 14 december 2012, meegestuurd met aanvraag wijziging
- Omgevingsvergunning d.d. 14 december 2012, meegestuurd met aanvraag wijziging
- Jaarlijks inspectieonderzoek d.d. 4 juni 2018
- Huisboek vereniging de Tolkresj, versie oktober 2018, ontvangen op 19 oktober 2018
- Telefonisch contact met de secretaris op 26 november 2018
- Inspectieonderzoek
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Inspectie-items

Registratie, wijzigingen en administratie
 

 

Pedagogisch klimaat
 

Personeel en groepen
 

Veiligheid en gezondheid
 

Accommodatie
 

Wijzigingen

De houder van een kindercentrum doet van een wijziging in de daartoe aangewezen gegevens onverwijld
mededeling aan het college, nadat deze wijziging hem bekend is geworden. Hierbij verzoekt de houder de
gegevens te wijzigen.

Administratie

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

Pedagogisch beleid

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

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.
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.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

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
kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.

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

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 : Mevr. J. Schalkwijk, MSc

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

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

Planning

Datum inspectiebezoek : 26-11-2018
Opstellen concept inspectierapport : 28-11-2018
Zienswijze houder : 29-11-2018
Vaststellen inspectierapport : 30-11-2018
Verzenden inspectierapport naar houder
en oudercommissie

: 05-12-2018

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 05-12-2018

Openbaar maken inspectierapport :
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

Handhavingstraject
Op grond van de Wet kinderopvang, artikel 1.63, lid 3 wordt de houder bij een nader onderzoek niet in de
gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. 

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