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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Het jaarlijks onderzoek heeft bestaan uit de volgende activiteiten:
•
Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het personeelsrooster,
onderdelen uit het veiligheid- en gezondheidsbeleid en de meldcode kindermishandeling.
•
Locatiebezoek, waarbij het pedagogisch klimaat is geobserveerd. Ook is gesproken met de
beroepskrachten en locatiemanager kinderopvang.
Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de getoetste kwaliteitseisen. Achterin
het rapport is de itemlijst van voorwaarden geplaatst.
Bij dit inspectiebezoek is aan de houder de mogelijkheid geboden om de pedagogische observatie
gezamenlijk uit te voeren. De houder is op dit aanbod ingegaan en heeft gezamenlijk met de
toezichthouder een observatie van de pedagogische praktijk uitgevoerd. Na afloop van de
gezamenlijke observatie heeft een evaluerend gesprek met de houder plaatsgevonden.
Beschouwing
Algemeen
Buitenschoolse opvang Klimboom is een onderdeel van SDK Kinderopvang. De organisatie biedt
kinderopvang en buitenschoolse opvang aan in Oud-Beijerland en in Dordrecht.
De buitenschoolse opvang is gevestigd in een pand tezamen met de basisscholen OBS
De Klinker en CBS Sabina van Egmond.
De buitenschoolse opvang is sinds 10 maart 2014 in exploitatie gegaan.
Inspectiegeschiedenis
In 2016 en 2017 zijn tijdens de jaarlijkse inspecties geen tekortkomingen geconstateerd.
Huidige inspectie
Op 24 mei 2018 heeft een regulier inspectiebezoek plaatsgevonden, waarbij onder meer de nieuwe
voorwaarden in de Wet Kinderopvang, welke gelden sinds 1-1-2018 zijn meegenomen.
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd door de toezichthouder. De
observatie is gezamenlijk met de locatiemanager uitgevoerd. Deze observatie geeft een
praktijkbeeld van de uitvoering van de pedagogische doelen. Ook heeft de toezichthouder gekeken
naar de vertaling van het pedagogische beleid naar de praktijk.
De bevindingen op hoofdlijnen zijn dat de houder voldoet aan de kernzaken uit de Wet
kinderopvang.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.

3 van 17
Inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 24-05-2018
SDK Klimboom te Oud-Beijerland

Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
SDK beschikt over een pedagogisch beleidsplan. In het pedagogisch beleid is de wijze van invulling
van de pedagogische aspecten van verantwoorde buitenschoolse opvang uit artikel 2 van het
Besluit Kinderopvang beschreven. Hierbij is rekening gehouden met de ontwikkelingsfasen van de
kinderen.
De houder heeft vastgesteld de emotionele veiligheid te zullen waarborgen door:
"Kinderen in de buitenschoolse opvang hebben de hechtingsfase al grotendeels doorlopen. Bij een
positief verloop zullen zij op school en in de buitenschoolse opvang kunnen vertrouwen op de
volwassenen om hen heen. Een goede band met de pedagogisch medewerkers geeft kinderen ook
op deze leeftijd een gevoel van veiligheid. Vanuit die veiligheid kunnen ze vervolgens op zoek naar
nieuwe uitdagingen en avonturen.
Om deze relatie met kinderen op te bouwen, hebben ook pedagogisch medewerkers in de
buitenschoolse opvang een sensitieve en responsieve houding."
De houder heeft beschreven hoe het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals
de taal- en creatieve ontwikkeling plaats zal vinden:
"Er is op de BSO alle ruimte voor vrij (buiten-)spel na een schooldag. Daarnaast bieden de
pedagogisch medewerkers kinderen elke dag de mogelijkheid om deel te nemen aan uitdagende
groepsactiviteiten. Er wordt organisatiebreed gewerkt met vooraf bepaalde thema's. Binnen elk
thema wordt aandacht besteed aan acht verschillende spelgebieden, elke week staat één
spelgebied centraal. De methode ‘Bloei’ biedt, ter ondersteuning aan pedagogisch medewerkers,
een uitgebreide database met activiteiten voor alle leeftijdscategorieën binnen de BSO. Alle
activiteiten zijn gebaseerd op de principes ‘spelend leren’ en ‘lerend spelen’ en dus stimulerend
voor (een specifiek deel van) de ontwikkeling van de kinderen."
De sociale vaardigheden van de kinderen worden ondersteund doordat:
"De bso biedt ruimschoots mogelijkheden om sociale interacties te oefenen, doordat de
groepen bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden en achtergronden. Ook biedt de bso een
scala aan (samen)spelmogelijkheden, die de kinderen thuis niet hebben. Ook hier begeleiden de
pedagogisch medewerkers de kinderen door samenspel te stimuleren."
Met betrekking tot de stimulans van de morele ontwikkeling is het volgende beschreven:
"De pedagogisch medewerker laat door interactie met het kind of met andere kinderen zien hoe je
je hoort te gedragen. Daarnaast zal de pedagogisch medewerker het kind corrigeren, wanneer het
niet het gewenste gedrag vertoont. De kinderen leren daarnaast veel van elkaar, zeker als ze wat
ouder worden. Schoolgaande kinderen vormen graag samen groepjes en 'erbij horen' is dan van
belang. Deze groepjes hebben zo hun eigen 'regels en wetten'. De pedagogisch medewerker is er
om dit in goede banen te leiden, zodat er geen kinderen buiten de boot vallen en de eigen
groepsregels binnen de regels van SDK kinderopvang passen."
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Concrete beschrijvingen van verschillende onderdelen van de opvang zijn vastgelegd in het
pedagogisch werkplan. SDK beschrijft de invulling van;
•
•
•
•
•

de wijze waarop bijzonderheden of problemen in de ontwikkeling van het kind worden
gesignaleerd en ouders worden doorverwezen naar passende instanties;
de werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen;
het wenbeleid;
het opendeurenbeleid, zoals de aard en de organisatie van activiteiten waarbij kinderen de
groep kunnen verlaten;
de eventuele inzet van stagiaires en/of vrijwilligers;

Daarnaast heeft de houder beschreven hoe invulling aan het mentorschap wordt gegeven, zoals
hoe de mentor de ontwikkelingen van het kind met de ouders bespreekt, maar ook hoe bekend
wordt gemaakt aan ouders én kinderen wie de mentor is.
Concreet heeft de houder beschreven hoe de beroepskracht-kindratio eruit ziet op BSO De
Klimboom. Daarmee is helder vastgelegd op welke tijden er voldoende beroepskrachten ingezet
worden. Ook is duidelijk op welke tijden er minder beroepskrachten worden ingezet bij de
toegestane afwijkingen van de norm.
Door de vastlegging van bovengenoemde punten voldoet de houder aan de wettelijke
kwaliteitseisen voor het pedagogisch beleid.
SDK draagt er zorg voor dat op BSO De Klimboom conform het pedagogisch beleidsplan wordt
gehandeld. Uit gesprekken met de beroepskrachten komt naar voren dat het pedagogisch handelen
onderwerp is van gesprek. Het pedagogisch klimaat wordt besproken in werkoverleggen. Actuele
thema's uit het beleidsplan staan op de agenda, zoals mentorschap en welbevinden van de
kinderen. Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten wordt geobserveerd en besproken
door de locatiemanager.

Verantwoorde buitenschoolse opvang
De wet- en regelgeving voor het pedagogisch klimaat kent vier pedagogische basisdoelen. De
vastlegging hiervan heeft plaatsgevonden in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang. De aspecten van
verantwoorde opvang beschrijven dat de kinderopvang plaatsvindt in een veilige en gezonde
omgeving, waarin emotionele veiligheid geboden wordt aan kinderen. De persoonlijke en sociale
vaardigheden van de kinderen moeten bevorderd worden, en dat socialisatie zal plaatsvinden door
overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd door de toezichthouder. De
observatie is gezamenlijk met de locatiemanager uitgevoerd. Deze observatie geeft een
praktijkbeeld van de uitvoering van de pedagogische doelen. Ook heeft de toezichthouder gekeken
naar de vertaling van het pedagogische beleid naar de praktijk. Tevens zijn gesprekken gevoerd
met de beroepskrachten en de locatiemanager. In onderstaande beschrijving worden enkele
praktijksituaties beschreven. Deze zijn waargenomen tijdens de observatie op de groepen.
In onderstaande beschrijving wordt een beeld gegeven van geobserveerde praktijksituatie en licht
de locatiemanager het beleid toe.
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De volgende twee aspecten, als onderdeel van het pedagogisch handelen, worden beschreven:
1.Het bieden van emotionele veiligheid
De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in
voldoende mate zorg voor dat 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 (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang).
2.Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie
De houder draagt er zorg voor dat de 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. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang).
Observatie:
De kinderen zitten aan tafel, er staat fruit op tafel. De beroepskracht noemt de namen van de
kinderen. "Jij noemt altijd de voornamen", zegt een kind. De beroepskracht speelt daar op in en
zegt "zal ik nu eens de achternamen noemen?" De beroepskracht noemt alle kinderen met meneer
of mevrouw met daarbij de achternaam van het kind. De kinderen en de beroepskrachten vinden
het grappig.
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen.
De kinderen komen fruit halen bij de beroepskracht. Zij heeft ook een zakje gedroogde pruimen.
Het is voor veel kinderen onbekend. De beroepskracht nodigt de kinderen uit te komen proeven.
Sommige kinderen komen naar haar toe om te proeven. "Als je het niet lekker vind mag je het in
de afvalbak gooien", zegt de beroepskracht. Een kind zegt "als je rozijnen lust, dan lust je dit ook".
De beroepskracht vraagt "vind je het lekker? Is het zoet of is het zuur". Sommige kinderen vinden
het lekker, een paar kinderen niet.
Tijdens het fruit eten worden gesprekken gevoerd. Een meisje heeft een losse tand. Het gesprek
gaat over de tanden fee. "Ze zeggen dat dat gewoon je papa of mama is", zegt een kind. "Wat
krijg je van de tanden fee", vraagt de beroepskracht. "Een cadeautje", antwoordt het kind.
De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang
en inhoud van het gesprek. Zij sluiten op passende wijze aan op de situatie en/of de vraag van een
kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.
De beroepskrachten en de kinderen waarderen elkaars aanwezigheid door samen te praten, naar
elkaar te luisteren, plezier te maken, ervaringen te delen.
Een jongen is een beetje verdrietig. De beroepskracht gaat naar hem toe. "Hij voelt een beetje
warm aan", zegt de beroepskracht tegen haar collega. "Ik ga je even temperaturen", zegt de
beroepskracht. Ze pakt de oor-thermometer en controleert de temperatuur van het kind. Hij heeft
geen koorts zegt de beroepskracht. Hij voelt zich niet lekker en hij geeft aan dat hij naar zijn
moeder wil. De moeder wordt gebeld. Zij komt hem even later ophalen.
Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, nieuwsgierig, enthousiast)
als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij de situatie.
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Het thema wat in het kader van BSO in bloei wordt behandeld is "beroepen". Vandaar dat de
politieagent is uitgenodigd. Er komt een politieauto aan gereden, hij stopt voor het raam. De
kinderen zien het en reageren enthousiast. De agent komt binnen. Hij wordt begroet en de
kinderen stellen vragen. De agent vertelt dat de grote politieauto bezet is. "Wat is bezet", vraagt
een kind. "Deze wordt door een andere agent al gebruikt", legt de agent uit. "Waar is dat ding voor
in je oor", vraagt een ander kind. "Dan kan ik alles horen" zegt de agent.
De kinderen gaan 2 aan 2 bij de deur staan. Samen met de beroepskrachten en de agent lopen ze
naar buiten, naar de politieauto. De kinderen mogen in de politieauto zitten. Ze mogen niet aan de
knopjes zitten zegt de agent. De agent vertelt over de auto en laat zien wat er allemaal in te
vinden is: verbandtrommel, navigatiesysteem, wegwerp handschoenen, kogelvrij vest, handboeien,
pionnen, pepperspray. Hij vertelt waar alles voor dient. Een kind mag de kogelvrije vest even aan.
Het is zwaar, laat de jongen merken. De agent laat de alarmlichten zien, er zijn
verschillende kleuren. De agent vertelt in welke gevallen de verschillende kleuren worden gebruikt.
Iedereen houdt de handen voor de oren, want hij laat ook de sirene horen.
De beroepskrachten organiseren en benutten het programma voor uitdaging, stimulans, avontuur
en plezier. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken.
De activiteiten passen in algemene zin bij de interesse en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Het meisje met de losse tand roept opgetogen “mijn tand is eruit”. Dan ineens begint ze te huilen.
Ze is er blijkbaar toch van geschrokken. Ze wordt getroost en even later is het weer goed.
De kinderen gaan gezamenlijk weer naar binnen.
Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het
biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor (enige) flexibiliteit voor onvoorziene situaties.
Bij BSO De Klimboom wordt verantwoorde buitenschoolse opvang geboden. Uit observatie en
gesprekken is in voldoende mate gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het
pedagogisch beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager)
•
Observaties
•
Website
•
Pedagogisch beleidsplan
•
Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Deze beoordeling is gebaseerd op de verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame
beroepskrachten ten tijde van het inspectiebezoek. De personen die werkzaam zijn bij het
kindercentrum beschikken over een geldige verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1
maart 2013.
Alle beroepskrachten zijn ingeschreven en gekoppeld aan SDK in het Personenregister
Kinderopvang. De kinderopvangorganisatie heeft zorg gedragen voor deze koppeling.
Voor nieuwe of tijdelijke medewerkers geldt dat pas na inschrijving én realiseren van de koppeling
door de houder gestart is met de werkzaamheden.
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De toezichthouder heeft een steekproef uitgevoerd op de diploma's van de werkzame
beroepskrachten ten tijde van het inspectiebezoek.
De beroepskrachten die in de steekproef van dit onderzoek zijn opgenomen, beschikken over een
passende kwalificatie conform de geldende cao kinderopvang.
Van alle beroepskrachten was het mogelijk om de diploma's op locatie in te zien.
De voorwaarde met betrekking tot de inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding heeft de
toezichthouder niet beoordeeld. Momenteel zijn geen stagiaires ingezet in het kindercentrum.
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften.

Aantal beroepskrachten
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie heeft de
toezichthouder geconstateerd dat wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.

Groep
brulapen
slingerapen
gorilla's

Leeftijden
4 tot 6 jaar
6 tot 8 jaar
8 tot 12 jaar

Kinderen
18 kinderen
15 kinderen
14 kinderen

Nodige inzet
2
2
2

Aanwezige inzet
2
2
2

In afwijking hiervan is het toegestaan om maximaal een half uur af te wijken van de
beroepskracht-kindratio. De kinderopvangorganisatie bepaalt zelf deze tijden en legt deze
nauwkeurig vast in het pedagogisch beleidsplan. Op de momenten dat er wordt afgeweken moet
minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten werkzaam zijn op de groep. De uren
voor de afwijkende inzet kunnen per dag verschillen maar niet per week.
Op de groepen wordt voldaan aan de tijden voor de toegestane afwijking. Gedurende deze
tijdvakken wordt minstens de helft van het aantal beroepskrachten ingezet. 50% van het
verwachte aantal beroepskrachten is dan aanwezig. De afwijking komt overeen met hetgeen
vastgesteld is in het pedagogisch beleid.
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De organisatie voert een opendeurenbeleid. Hierbij blijft het aantal ingezette beroepskrachten
ongewijzigd. De regel hiervoor luidt dat indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het
pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totale
aantal minimaal in te zetten beroepskrachten t.o.v. de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
Ook niet als de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt.
Tijdens vakantie en studiedagen waarbij langer dan 10 uur opvang geboden wordt, is het
toegestaan om maximaal 3 uur af te wijken van de beroepskracht-kindratio. De
kinderopvangorganisatie bepaalt zelf deze tijden en heeft deze nauwkeurig vastgelegd in het
pedagogisch beleidsplan
Op de momenten dat er wordt afgeweken, moet minimaal de helft van het aantal benodigde
beroepskrachten werkzaam zijn op de groep. De uren voor de afwijkende inzet kunnen per dag
verschillen maar niet per week.
Dagelijks kan er afgeweken worden aan het begin en eind van de dag en tijdens de middagpauze.
In de groepen is zichtbaar op welke tijdens er afgeweken kan worden.
Gedurende deze tijdvakken wordt minstens de helft van het aantal beroepskrachten ingezet. 50%
van het verwachte aantal beroepskrachten is dan aanwezig. De afwijking komt overeen met
hetgeen vastgesteld is in het pedagogisch beleid.
Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is. De
beroepskrachten verklaren dat altijd met twee personen wordt geopend en afgesloten.
Als slechts één beroepskracht aanwezig is gezien het kindaantal, is tevens een volwassene
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum
aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De beroepskrachten zijn ingelicht over deze
achterwachtregeling, en beschikken over de naam en het telefoonnummer van deze persoon.

Conclusie: bij BSO De Klimboom wordt voldaan aan de voorschriften betreffende de inzet van
beroepskrachten.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een basisgroep is een vaste
groep kinderen. Bij BSO De Klimboom worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Elk kind
wordt opgevangen in één basisgroep. Omvang en samenstelling van de basisgroepen voldoen aan
de voorschriften. De volgende basisgroepen zijn aanwezig:
Groep
brulapen
slingerapen
gorilla's

Leeftijden
4 tot 6 jaar
6 tot 8 jaar
8 tot 12 jaar

Maximale grootte
20 kinderen
20 kinderen
20 kinderen

Aanwezig kindaantal
18 kinderen
15 kinderen
14 kinderen

Bij BSO De Klimboom vindt samenvoeging van de groepen plaats op de minder drukke dagen. De
houder heeft dit vastgelegd in zijn beleid. Samenvoeging van de groepen, omstandigheden en
dagen zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De daadwerkelijke uitvoering hiervan komt
hiermee overeen.
Alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders kan een kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere groep dan
de vaste basisgroep. Bij BSO De Klimboom wordt gebruik gemaakt van toestemmingsverklaringen.
Deze toestemmingsverklaringen zijn vooraf ingevuld en ondertekend door de ouder.
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Aan elk kind is 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.
De indeling van de kinderen per mentor is door de toezichthouder ingezien. Beleid en uitvoering
voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van het mentorschap.
Conclusie; door bovenstaande werkwijzen draagt de houder bij aan een vertrouwde en veilige
omgeving. Er zijn voldoende waarborgen voor de stabiliteit van de opvang vanuit het perspectief
van het kind.

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voertaal is Nederlands.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager)
•
Observaties
•
Website
•
Verklaringen omtrent het gedrag
•
Diploma's beroepskrachten
•
Presentielijsten
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor de organisatie is een veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld. Het beleid moet ertoe
leiden dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De
houder heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er gedurende de opvang conform
het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld.
BSO De Klimboom beschikt over een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Veiligheid en gezondheid in de buitenschoolse opvang vragen om aandacht voor een continu
proces. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe dit - samen met de pedagogisch
medewerkers - een permanente cyclus kent van opstellen, implementeren, evalueren en
actualiseren. De beroepskrachten van BSO De Klimboom hebben hierin een actieve rol. Veiligheid
en gezondheid vormt een vast agendapunt op de werkoverleggen. Thema's en protocollen worden
doorgenomen en zo nodig aangepast.
Het uitgangspunt van beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s vereist
dat de beroepskrachten inzicht hebben in de mogelijke risico’s én dat er een helder veiligheids- en
gezondheidsbeleid wordt gevoerd. Bij BSO De Klimboom is het veiligheids- en gezondheidsbeleid
inzichtelijk voor alle beroepskrachten, ouders en stagiaires. De houder heeft de wijze waarop dit
plaatsvindt eveneens vastgesteld in het beleid.

Gebruikte bronnen:
•
Interview
•
Observaties
•
Risico-inventarisatie veiligheid
•
Risico-inventarisatie gezondheid
•
Actieplan veiligheid
•
Actieplan gezondheid
•
Ongevallenregistratie
•
Veiligheidsverslag
•
Gezondheidsverslag
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat
in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2a 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.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving de wijze waarop
bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2c Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de basisgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2d Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 2e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal
beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de basisgroep kunnen verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3b Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de buitenschoolse opvang kunnen
uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van buitenschoolse opvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3c Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Verantwoorde buitenschoolse opvang
In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, 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.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en de personen werkzaam bij een onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert, zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten en beroepskrachten meertalige buitenschoolse opvang beschikken over een voor
de werkzaamheden passende opleiding en bewijsstukken. De beroepskwalificatie-eisen en
bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest recent aangevangen cao
kinderopvang en de cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao sociaal werk), worden
aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een passende opleiding.
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.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 en 2
Regeling Wet kinderopvang)
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Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een basisgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage
1a, onderdeel b bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
In afwijking hiervan kunnen 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,
met dien verstande dat ten minste de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet.
Indien bij buitenschoolse opvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt
geboden, kunnen, op vrije dagen van de basisschool of tijdens de schoolvakanties, in afwijking van
het 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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3a en 16 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaal aantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Indien op grond van de benodigde beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het
kindercentrum aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en
die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. De
houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het
telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Indien op grond van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht op het
kindercentrum wordt ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere
volwassene in het kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang)

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 1a, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één basisgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep
verlaten;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere basisgroep
dan de vaste basisgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 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 periodiek 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 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse voertaal wordt gebruikt of er wordt meertalige buitenschoolse opvang verzorgd.
Waar naast de Nederlandse taal de Friese taal of spreektaal in levend gebruik is mag ook die taal
als voertaal worden gebruikt
(art 1.55 lid 1 en 3 Wet kinderopvang)

OF
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de
herkomst van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een
door de houder vastgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
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.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder 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.
(art 1.49 lid 1 en art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 13 lid 3e Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen

:
:
:
:

SDK Klimboom
http://www.sdk-kinderopvang.nl
000012589586
100

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

SDK Kinderopvang B.V.
Noorderkroonstraat 164
3318VT Dordrecht
www.sdk-kindervang.nl
41121846
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
J. van der Plas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Oud-Beijerland
: Postbus 2003
: 3260EA OUD-BEIJERLAND

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

24-05-2018
27-06-2018
03-07-2018
03-07-2018
03-07-2018

: 24-07-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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