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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf De Albatros is onderdeel van de SDK kinderopvang. De organisatie biedt
kinderopvang en buitenschoolse opvang aan in Dordrecht en in Oud-Beijerland.
De Albatros biedt opvang aan in 3 stamgroepen van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2-4
jaar. Dit zijn de: de eendjes, de kikkers en de troetelbeertjes. Zij beschikken over twee
groepsruimtes met elke 90 vierkante meter aan speelruimte.
Inspectiegeschiedenis
Tijdens het jaarlijkse onderzoek in januari 2015 heeft een onderzoek plaats gevonden. Dit
onderzoek heeft zich gericht op kernzaken uit de Wet kinderopvang. Er zijn geen tekortkomingen
geconstateerd.
Tijdens het jaarlijkse onderzoek in mei 2016 heeft een onderzoek plaats gevonden. Dit onderzoek
heeft zich gericht op kernzaken uit de Wet kinderopvang. Er zijn geen tekortkomingen
geconstateerd.
Huidige inspectie
Het jaarlijkse inspectiebezoek is uitgevoerd in mei 2017 en heeft zich gericht op kernzaken uit de
Wet kinderopvang en het onderdeel veiligheid en gezondheid. Per hoofdstuk is een beknopte
beschrijving opgenomen waarop het kindercentrum getoetst is. Achterin het rapport is de itemlijst
van de getoetste voorwaarden geplaatst.
Er wordt voldaan aan de gestelde eisen uit de Wko.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
De kinderen reageren op elkaar en de beroepskracht grijpt in indien nodig, dit ondersteund ze ook
met het stop gebaar. Er wordt met de kinderen gespeeld en de kinderen zoeken de beroepskracht
ook op. ER wordt bewust geoefend met sociale vaardigheden, een kind wat boos wordt en roept
om kinderen
Ben zo lekker aan het bouwen?
Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier basiscompetenties uit de Wet
Kinderopvang waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen: namelijk emotionele
veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en overdracht van normen en waarden.
Op structurele basis locatieoverleg of groepsbesprekingen plaats. De beroepskrachten bespreken
praktische en inhoudelijke zaken in aanwezigheid van en met hun leidinggevende.
Tijdens het interview met de beroepskrachten komt naar voren dat zij voldoende op de hoogte zijn
van het pedagogisch beleid. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groepen.
De beroepskrachten geven aan dat het essentieel is om respect voor de kinderen te hebben en het
ontwikkelen van normen en waarden. Vooral bezig zijn met de ontwikkeling van de kinderen, met
name de sociaal emotionele ontwikkeling is van groot belang.
Ter illustratie van de bevindingen worden deze competenties hieronder toegelicht met een
voorbeeld. Het beeld over het pedagogisch klimaat is tot stand gekomen door waarnemingen
tijdens de observatie op de groepen. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de beroepskrachten.
Er is geobserveerd tijdens vrij spel, verzorgingsmomenten en het eet- en drinkmoment.
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden. In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt, door hier over te praten of
om het plaatsen van gedrag van het kind.
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor onvoorziene
situaties of uitloop van geplande activiteiten.
Alle aanwezige beroepskrachten kennen het dagprogramma, de kinderen en de werkwijze op de
groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende wijze. De beroepskrachten zoeken
contact met de kinderen door erbij te gaan zitten en mee te gaan spelen met bijvoorbeeld een
kindje wat met een pop aan het spelen is. Er wordt een rollenspel gespeeld.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe situaties die kansen bieden voor gesprek en
leermomenten.
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. Een kind wat
bij de beroepskracht snij bewegingen maakt met een mes wordt uitgelegd dat een mes daar niet
voor is, maar er wordt gevraagd wat je wel met een mes kan doen.
De beroepskrachten tonen hun betrokkenheid door met aandacht naar individuele kinderen te
luisteren en aan te sluiten op de inhoud en reikwijdte van wat een kind vertelt. Zij houden intussen
contact met de rest van de groep, zonder dat de persoonlijke gerichtheid op het kind hieronder
lijdt. Een beroepskracht wat bij de knutselactiviteit zit maakt een praatje met de kinderen en
reageert ook op de rest van de groep die aan het spelen is.
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In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot
taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen).
Kinderen gaan dagelijks een vast deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal
aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel.
Sociale competentie
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. Kinderen krijgen de kans voor ‘hoor en
wederhoor’. De beroepskrachten leggen doorgaans uit waarom er wordt ingegrepen en geven aan
wat wèl de bedoeling is. Een kindje wat vervelend doet naar een ander kindje wordt gevraagd
waarom hij dat doet. Er wordt aangegeven dat dit niet leuk is en hoe het anders kan.
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer door zorg voor de inrichting en
aankleding van ruimte en activiteiten. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en hebben aandacht en
zorg voor alle kinderen. Kinderen worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor
een positieve sfeer en omgang met elkaar.
Overdracht van normen en waarden
De beroepskrachten leggen uit waarom afspraken, regels en omgangsvormen belangrijk zijn. Het is
voor kinderen duidelijk wat de consequenties zijn als zij de afspraken negeren of overtreden. Een
kindje wat iets wil wat boven op de kast staat, en hierdoor probeert omhoog te klimmen wordt
rustig van de kast gehaald en er wordt gezegd dat als hi iets wil hij het mag vragen.
Er is ruimte en begrip voor kinderen die ‘anders-zijn’ of er ‘anders uitzien’.
De beroepskrachten bouwen het dagprogramma op met vaste rituelen en bekende afspraken.
Kinderen weten wat er gaat gebeuren en wat van hen wordt verwacht. Als een kindje wat anders
gaat doen, maar niet opruimt vraagt de beroepskracht aan het kindje wat ze vergeten is. O ja zegt
het kindje, opruimen en ze gaat enthousiast aan de slag.
De beroepskrachten zijn zich bewust van hun professionele voorbeeldrol. Zij gedragen zich volgens
de waarden en normen die in het pedagogisch beleid. Zij proberen naar beste kunnen hiernaar te
handelen en spreken elkaar hierop aan.
De beroepskrachten gaan op eenzelfde respectvolle manier om met alle kinderen, ouders en
collega's. persoonlijke voorkeuren zijn niet merkbaar op de werkvloer. Acceptatie en respect wordt
actief uitgedragen.
Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het
pedagogisch klimaat. Op het kindercentrum is aandacht voor het bieden van emotionele veiligheid,
stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht van waarden en normen.
Hieruit volgt dat op kinderdagverblijf de Albatros de vier competenties voor de kinderopvang
voldoende worden gewaarborgd.
Uitvoering van het vierogenprincipe conform het pedagogisch beleid
Het vierogenprincipe wordt uitgevoerd conform het pedagogisch beleid van de houder. In het
beleid is opgenomen dat het vierogenprincipe wordt gewaarborgd door de inzet van altijd twee
beroepskrachten op de groep. Dit komt overeen met de praktijk op deze locatie.

Voorschoolse educatie
Op KDV De Albatros wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden.
Gezien de openingstijden blijkt dat wekelijks minimaal 10 uur voor- en vroegschoolse educatie
aangeboden wordt.
In het kindercentrum worden voldoende gekwalificeerde en gecertificeerde beroepskrachten
ingezet. De groepsgrootte is maximaal 16 kinderen.
De beroepskrachten zijn in het bezit van certificaten gericht op het aanbieden van voor- en
vroegschoolse educatie. Deze certificaten zijn tijdens het inspectiebezoek ingezien.
Het gehanteerde programma Puk en Ko is een landelijk erkend programma voor het aanbieden van
voor- en vroegschoolse educatie.
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Op de peutergroep van dit kindercentrum wordt gewerkt met het landelijk erkende voorschoolse
educatieprogramma Puk en Ko.
De houder heeft voor 2017 een opleidingsplan vastgesteld.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met Mw. K. van der Graaf)

Interview (Aanwezige beroepskrachten.)

Observaties
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten zijn in een steekproef
ingezien op de locatie. Deze verklaringen zijn niet ouder dan twee jaar of na 1 maart 2013
afgegeven en bevatten de juiste screeningskenmerken voor de kinderopvang. Hieruit blijkt dat
voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde uit de Wet kinderopvang.
Passende beroepskwalificatie
Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn tijdens een steekproef ingezien op de
locatie. Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan.
Opvang in groepen
Op kinderdagverblijf De Albatros vindt de opvang plaats in drie stamgroepen van maximaal 16
kinderen in de leeftijd van twee en drie jaar. Tijdens de opvang zijn er twee groepen gelijktijdig
aanwezig.
Hiermee voldoet de houder aan de kwaliteitseisen om jonge kinderen op te vangen in vaste
groepen.
De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen.
De ouders weten zodoende op welke dag hun kind in welke stamgroep verblijft. Door middel van
foto's op het prikbord zijn duidelijk welke beroepskrachten verantwoordelijk zijn voor de groepen.
Tijdens het inspectiebezoek zijn er op de groep de eendjes 12 kinderen aanwezig en bij de
troetelberen 11 kinderen en 2 beroepskrachten op beide groepen. Ook is er nog een vrijwilliger
aanwezig.
Hieruit blijkt dat omvang en de samenstelling van de stamgroepen voldoen aan de wettelijke
voorwaarden.
Beroepskracht-kindratio
Uit steekproeven uit planningslijsten, personeelsroosters en de daadwerkelijke bezetting van de
groepen is de verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als
voldoende beoordeeld.
Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een invalpool.
Groep
Eendjes
Troetelberen

Aantal kinderen
12
11

Nodige inzet
2
2

Aanwezige inzet
2
2

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met Mw. K. van der Graaf)

Interview (Aanwezige beroepskrachten.)

Observaties

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Inventarisatielijsten
De risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid zijn uitgevoerd in april door de manager, hetgeen
voldoet aan de wettelijke voorwaarde dat de risico-inventarisaties jaarlijks zijn opgesteld.
De inventarisaties zijn uitgevoerd betreffende de actuele situatie: alle voor de kinderen
toegankelijke ruimtes zijn opgenomen in de inventarisatie. De ingevulde itemlijsten houden
rekening met de leeftijden van de kinderen.
De gehanteerde itemlijsten voldoen aan de wettelijke criteria en bevatten items uit verschillende
verplichte thema's zoals verbranding, stoten, snijden, infectieziekten en medisch handelen. De
houder hanteert voor het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico een eigen model.
Plan van aanpak
Het plan van aanpak is geïntegreerd in de inventarisatielijsten. Hieruit blijkt welke maatregelen
genomen worden om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Preventieve
maatregelen ten behoeve van de kinderen zijn opgenomen in protocollen, huisregels en
werkinstructies. Naar aanleiding van de inventarisaties zijn actieplannen opgesteld, voorzien van
datum en verantwoordelijke.
In dit onderzoek zijn een deel van de inventarisatie en het plan van aanpak beoordeeld. Bij
veiligheid is de inventarisatie van de groepen beoordeeld.
Hygiënemaatregelen:
Voor specifieke kinderen, bijvoorbeeld met een allergie, is dit aangegeven in de groepsmap. De
beroepskrachten in het kindercentrum verstrekken geen medicatie verstrekt tenzij hier ouderlijke
toestemming voor is gegeven. Mogelijkheden voor hygiëne zijn aanwezig zoals zeep, tissues en
stromend water. . De beroepskrachten tekenen op de lijst af welke taken uitgevoerd zijn.
Ongevallen
Een formulier voor de registratie van ongevallen is aanwezig. In de periode van een jaar
voorafgaand aan het inspectiebezoek hebben zich geen ongelukken voorgedaan.
Kennis en kunde beroepskrachten
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de aanwezige risico’s in het kindercentrum. Zij handelen
conform het plan van aanpak om deze risico’s te reduceren. De houder heeft ervoor gezorgd dat de
beroepskrachten kennis kunnen nemen van de vastgestelde risico-inventarisatie.
Dagelijks zijn medewerkers met een EHBO/BHV-kwalificatie aanwezig. Op vastgestelde momenten,
tijdens werkoverleg, vindt evaluatie van het plan van aanpak plaats. Waar nodig worden huisregels
besproken en aangepast aan de situatie.
Op grond van het gesprek met de beroepskrachten en de observatie op de groep, is geconcludeerd
dat de beroepskrachten het veiligheids- en gezondheidsbeleid kennen en over het algemeen op
juiste wijze in de praktijk brengen
Het beleid van de houder zorgt er voor dat risico’s voldoende worden gereduceerd. De veiligheid en
gezondheid van de kinderen kunnen zodoende in voldoende mate gewaarborgd worden gedurende
de opvang.
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Meldcode kindermishandeling
SDK heeft organisatie breed de meldcode vastgesteld en voorzien van een sociale kaart. Er wordt
gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang. De
meldcode is in digitale vorm beschikbaar.
De meldcode wordt in elk geval jaarlijks besproken op het teamoverleg.
De beroepskrachten weten de eerste stappen uit de meldcode te benoemen.
Alle medewerkers zijn op de hoogte van de meldcode en weten wanneer deze ingezet moet
worden.
De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
Vierogenprincipe
Sinds 2013 is het vierogenprincipe opgenomen in de wet- en regelgeving. Dit principe houdt in dat
de opvang op zodanige wijze door de houder georganiseerd wordt, dat de beroepskracht of de
beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of
gehoord kan worden door een andere volwassene.
In de praktijk houdt het vierogenprincipe op deze locatie het volgende in: de houder heeft een
beleid opgesteld zodat alle beroepskrachten bij hun werkzaamheden met de kinderen gezien of
gehoord kunnen worden door een andere volwassene. De houder geeft invulling aan het
vierogenprincipe door middel van de inzet van voldoende medewerkers op de groepen.
De




volgende voorzieningen zijn getroffen:
De groepsruimtes zijn voorzien van ramen
In het kindercentrum zijn altijd twee beroepskrachten per groep aanwezig.
Er is te allen tijde inloop mogelijk door bijvoorbeeld de locatiemanager, ouders of collega’s.

Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met Mw. K. van der Graaf)

Interview (Aanwezige beroepskrachten.)

Observaties

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Ongevallenregistratie

Meldcode kindermishandeling
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Voorschoolse educatie
De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
OF
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en
vroegschoolse educatieprogramma’s.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie)
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De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)

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

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende
elementen bevat:
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen;
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder handelt overeenkomstig de wettelijke meldplicht en bevordert de kennis en het gebruik
ervan.
(art 1.51b en 1.51c Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden
door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

De Albatros
http://www.sdk-kinderopvang.nl
32
Ja

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
Mw. J. T. van de Graaf

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dordrecht
: Postbus 8
: 3300AA DORDRECHT

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:

23-05-2017
27-06-2017
06-07-2017
06-07-2017
06-07-2017

: 27-07-2017
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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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