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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. 

Beschouwing 
Het jaarlijks onderzoek heeft bestaan uit de volgende inspectieactiviteiten:  
 
• Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, de 

beroepskwalificaties, het personenregister kinderopvang, beroepskracht-kindratio en de inzet 
van de pedagogisch beleidsmedewerker en coach. 

• Locatiebezoek, waarbij het pedagogisch klimaat is geobserveerd. Er is gesproken met de 
locatiemanager.  
 

Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de getoetste kwaliteitseisen. Achterin 
het rapport is de itemlijst van voorwaarden geplaatst.  
 
Algemeen 
Buitenschoolse (BSO) opvang SDK Sporting Delta is onderdeel van SDK kinderopvang.  
SDK is een regionale kinderopvangorganisatie die dagopvang, naschoolse opvang en peuteropvang 
aanbiedt in de gemeente Dordrecht en Oud-Beijerland. SDK biedt op 31 locaties in de regio 
Zuid-Holland Zuid kinderopvang aan. Het managementteam bestaat uit de directie, 
locatiemanagers, personeelsmanager en (ortho-)pedagogen. Per vestiging is een locatiemanager 
aangesteld. 
 
Locatie 
BSO SDK Sporting Delta is gehuisvest in de kantine en sportzaal van een korfbalvereniging. 
De BSO kan gebruik maken van twee sportvelden met kunstgras en een kleine aangrenzende 
speelplaats. Er worden dagelijks sport- en spelactiviteiten aangeboden aan de kinderen. 
De opvang vindt plaats in twee basisgroepen. In beide groepen worden maximaal 22 kinderen 
opgevangen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar. BSO SDK Sporting Delta is sinds 
september 2011 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De registratie is afgegeven 
voor 60 kindplaatsen.  
 
Inspectiehistorie 
In 2017 heeft een onaangekondigd jaarlijks inspectiebezoek plaats gevonden. Uit het onderzoek 
is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden. 
 
In maart 2018 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden n.a.v. een wijzigingsverzoek 
betreffende een houderwijziging. Uit het onderzoek is gebleken dat de houderwijziging van De 
Kleine Burgt naar SDK redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de eisen van de 
wet- en regelgeving. 
In november 2018 heeft een onaangekondigd jaarlijks inspectiebezoek plaats gevonden.  
Uit het onderzoek is gebleken dat de houder voldoet aan alle getoetste voorwaarden.  
 
Bevindingen huidige inspectie 
Op 27 augustus 2019 heeft een onaangekondigd jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. In 
dit onderzoek zijn kwaliteitseisen uit de Wet kinderopvang onderzocht, te weten; de eisen op het 
gebied van het pedagogisch beleid en pedagogisch klimaat, de eisen aan het personeel en de 
beroepskracht-kindratio.  
 
Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten dragen zorg 
voor een prettige en ontspannen sfeer. Er is voldoende interactie met de kinderen op de groep. Het 
activiteitenaanbod draagt op positieve wijze bij aan de ontwikkeling van de kinderen. 
 
Aan de getoetste kwaliteitseisen is voldaan. 

Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 
 
Pedagogisch beleid 

SDK beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de locatie specifieke werkwijze is 
opgenomen. 
 
SDK draagt er zorg voor dat op BSO SDK Sporting Delta 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. Het pedagogisch handelen van de 
beroepskrachten wordt geobserveerd en besproken door de pedagogisch beleidsmedewerker en 
pedagogisch coaches. 
 
In het pedagogisch beleid is de wijze van invulling van de pedagogische aspecten van 
verantwoorde dag opvang uit artikel 2 van het Besluit Kwaliteit Kinderopvang beschreven. Hierbij is 
rekening gehouden met de ontwikkelingsfasen van de kinderen. 

Pedagogische praktijk 

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. 
 
Hieronder zijn drie basisdoelen beschreven. 
 
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd op verschillende momenten: 
vrij spelen en buitenactiviteit. In onderstaande beschrijvingen worden enkele praktijksituaties 
beschreven die zijn waargenomen tijdens het inspectiebezoek. 
 
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) 
 
Bij binnenkomst groeten de beroepskrachten de ouders en kinderen. De beroepskracht vraagt aan 
een kindje hoe de vakantie is geweest. De beroepskracht neemt tijd voor de overdracht met de 
ouder. De meeste kinderen komen enthousiast binnen en gaan daarna bij vriendjes of 
vriendinnetjes zitten of kiezen een activiteit. 
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste 
en persoonlijke manier. 
 
Een groepje kinderen gaan naar de wc. Zij komen na een tijdje terug en roepen de beroepskracht. 
De beroepskracht vraagt wat er aan de hand is. "We krijgen de kraan niet open" zegt een van de 
kinderen. De beroepskracht helpt de kinderen. 
De meeste kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de beroepskrachten. De kinderen 
schakelen de beroepskrachten in als ze hulp of steun nodig hebben. 
 
Een kind is aan het knutselen. De beroepskracht vraagt wat zij maakt. Het kindje is een kasteel 
aan het maken. De beroepskracht vraagt: "zal ik toiletrollen/keukenrollen voor je zoeken, zodat je 
torens kan maken?".  
De meeste kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij 
reageren op initiatieven van de beroepskracht. 
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De beroepskrachten spreken op verschillende momenten de kinderen aan en stellen vragen over de 
vakantie of andere activiteiten die de kinderen thuis gedaan hebben. Een beroepskracht vraagt aan 
een van de kinderen: "(Naam kindje) wie heeft je nagels zo mooi gelakt?" Oma? Dat kan oma goed 

zeg! Ik denk dat ik ook maar eens langs moet gaan bij jouw oma!". 
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. 
 
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) 
 
De beroepskracht zit bij de knutselende kinderen aan tafel. Hij helpt het kindje met het maken van 
een kasteeltoren. Samen maken ze een vlag. De kinderen gebruiken de lijm en vragen aan de 
beroepskracht of hij de vlag op de toren wil plakken. Hij vraagt: "Waar wil je de vlag hebben? Moet 
hij hoog? Of liever laag?". 
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. 
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even 
deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft. 
 
De beroepskrachten hebben een herkenbaar programma, waarbij veel ruimte is of gemaakt kan 
worden voor nieuwe, leuke en spannende situaties die kansen bieden voor leermomenten. De 
opbouw van het dagritme is hetzelfde, het aanbod in activiteiten ruim. De beroepskrachten 
organiseren verschillende activiteiten, waarbij zij kunnen uitwijken naar zowel binnen in de 
gymzaal als buiten op de sportvelden. 
 
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen. Zij kunnen voor activiteiten kiezen die 
passen bij hun eigen interesse en energieniveau. De kinderen hebben naast de groepsruimte, een 
ruimte waar een loungeset geplaatst is. Ook staat er twee grote kasten op de gang waar de spellen 
en ander materiaal opgeborgen ligt. De kinderen weten dat wat zij zelf mogen pakken uit de kast 
en wat zij aan de beroepskracht moeten vragen. 
Het spelmateriaal is zichtbaar en bereikbaar voor kinderen. Zij moeten aan de beroepskracht 
vragen of zij met bepaalde spelmaterialen mogen spelen; ander materiaal mogen zij zelf pakken. 
De kinderen kennen de afspraken hierover. 
 
Het bevorderen van de ontwikkeling van de sociale competentie 
De houder draagt er zorg voor dat 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. (bron: Besluit 
Kwaliteit kinderopvang) 
  
Na het eet-en drinkmoment gaan de kinderen handen wassen en mogen ze naar buiten. Buiten zet 
een van de beroepskrachten een estafettespel uit. Er worden hoepels op de grond gelegd en de 
andere beroepskracht verdeeld de groep in kleine teams. De kinderen moeten met elkaar 
bespreken wat hun 'tactiek' voor het spel is en iemand in het team kiezen om de aanwijzingen te 
geven. 
De beroepskrachten zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. Op passende wijze wijzen zij kinderen op elkaars kennis en kunde. 
Zij moedigen interactie tussen leeftijds- en/of groepsgenootjes aan. Zij helpen de kinderen om 
contact met elkaar te maken. Zij bieden spel aan dat aanzet tot overleg, afstemmen, elkaar 
helpen, emoties delen, van elkaar leren. 
 
 
Conclusie 
Aan de beoordeelde items ten aanzien van het pedagogisch klimaat is voldaan. Uit de 
pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan (theoretisch kader, het werkplan en het protocollenboek) 
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Personeel en groepen 
 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
De werkzame beroepskrachten, pedagogisch coach, beleidsmedewerker en locatiemanager zijn 
ingeschreven en gekoppeld in het personenregister kinderopvang. SDK heeft zorg gedragen voor 
deze koppeling. 
 
Conclusie 
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften. 

Opleidingseisen 

De werkzame beroepskrachten, pedagogisch coach en beleidsmedewerker beschikken over een 
passende kwalificatie conform de geldende cao kinderopvang. 
  
Conclusie 
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften. 

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

 
Beroepskracht-kindratio 
Op basis van de aanwezigheidslijsten en de observatie heeft de toezichthouder geconstateerd dat 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
  
Groep Leeftijden Aanwezige kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 
 Kogelstoters  4-12 jaar  6 kinderen 

 
 1 beroepskracht  1 beroepskracht 

 Speerwerpers  4-12 jaar  9 kinderen  1 beroepskracht  1 beroepskracht 
 
Conclusie 
Op buitenschoolse opvang SDK Sporting Delta wordt voldaan aan de voorschriften betreffende de 
inzet van beroepskrachten. 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

SDK beschrijft jaarlijks de minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers. In deze 
beschrijving is de wijze waarop de houder het verplichte minimaal aantal uren voor pedagogisch 
beleidsmedewerkers inzet en verdeelt over de verschillende kindercentra vastgelegd. Hieruit blijkt 
dat iedere beroepskracht coaching ontvangt. 
  
Binnen SDK wordt de functie van pedagogisch beleidsmedewerker opgesplitst tussen enerzijds de 
pedagogisch beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en implementeren 
van pedagogische beleidsvoornemens en anderzijds pedagogisch coaches die verantwoordelijk zijn 
voor de praktijk coaching van pedagogisch medewerkers. De houder heeft een pedagogisch 
beleidsmedewerker en meerdere pedagogisch coaches in dienst. Voor BSO SDK Sporting Delta is 
de locatiemanager tevens de pedagogisch coach voor deze locatie. 
  
De houder heeft de formule, zoals aangeleverd door SZW, gebruikt voor het berekenen van de 
nodige inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 
  
In het document 'Overzicht coachings- en beleidsuren' wordt een algemene toelichting gegeven op 
de verdeling tussen de inzet van beleids- en coachingsuren. Voor locatie BSO SDK Sporting Delta is 
berekend dat er in 2019, 60 uur coaching, verdeeld over de beroepskrachten, wordt gegeven. 
  
Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook coaching heeft gekregen kan 
worden beoordeeld tijdens de inspectie in 2020. 
  
Conclusie 
De houder heeft de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers voldoende in kaart gebracht en 
deze informatie gedeeld met ouders en beroepskrachten. 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
Opvang in groepen 
Bij buitenschoolse opvang vindt de opvang plaats in basisgroepen. Een basisgroep is een vaste 
groep kinderen. Op SDK Sporting Delta 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 Leeftijden Maximale grootte Aanwezig kindaantal 

Kogelstoters 4-12 22  6 
Speerwerpers 4-12 22  9 
 
Op het moment van inspectie vindt vanwege de vakantieperiode samenvoeging van de groepen 
plaats. Er zijn op dat moment 15 kinderen aanwezig. De houder heeft het onderwerp samenvoegen 
vastgelegd in zijn beleid. Onder het kopje 'samenwerking van de groepen' is het samenvoegen, 
de omstandigheden en dagen beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De daadwerkelijke 
uitvoering hiervan komt overeen. 
 
Conclusie 
Door bovenstaande werkwijzen draagt de houder bij aan een vertrouwde en veilige omgeving. Er is 
voldoende waarborging voor de stabiliteit van de opvang vanuit het perspectief van het kind. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview locatieverantwoordelijke 
• Personen Register Kinderopvang (werkzame beroepskrachten, locatiemanager/pedagogisch 

coach) 
• Diploma's/kwalificaties beroepskrachten (werkzame beroepskrachten, 

locatiemanager/pedagogisch coach) 
• Presentielijsten (groepen: kogelstoters/speerwerpers) 
• Pedagogisch beleidsplan (theoretisch kader, het werkplan en het protocollenboek) 
• Overzicht coachings- en beleidsuren pedagogisch beleidsmedewerker/coach 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de buitenschoolse opvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2, 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde buitenschoolse opvang, draagt de houder van een 
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(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 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 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) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
 

(art 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 
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Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 
persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 
 

(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

 

Opleidingseisen 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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) 

 
Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en 

stagiaires 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal 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; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 
de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 
indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 
minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder heeft het minimaal aantal uren waarvoor de pedagogisch beleidsmedewerker jaarlijks 
ingezet moet worden, bepaald op grond van de rekenregels in het besluit. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 sub j Wet kinderopvang; art 17 lid 1 en 2 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 1, onderdeel b van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 18 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : SDK Sporting Delta 
Website : http://www.sdk-kinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 60 
 

Gegevens houder 
Naam houder : SDK Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Noorderkroonstraat 164 
Postcode en plaats : 3318VT Dordrecht 
Website : www.sdk-kindervang.nl 
KvK nummer : 41121846 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  S. Pechler 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Dordrecht 
Adres : Postbus 8 
Postcode en plaats : 3300AA DORDRECHT 
 

Planning 
Datum inspectie : 27-08-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 30-08-2019 
Vaststelling inspectierapport : 06-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 06-09-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 06-09-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 27-09-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


