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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.
De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd:
•
•
•

Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de beroepskwalificaties, VE-certificaten,
het opleidingsplan, en de inzet van de pedagogisch coach en beleidsmedewerker.
De toezichthouder heeft het personenregister kinderopvang gecontroleerd.
Locatiebezoek, waarbij de toezichthouder het pedagogisch klimaat heeft geobserveerd. Ook
heeft de toezichthouder gesproken met de beroepskrachten en locatiemanager kinderopvang.

Per hoofdstuk is een korte beschrijving opgenomen van de getoetste kwaliteitseisen. In de inleiding
staat een korte toelichting op deze eisen. Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste
voorwaarden geplaatst.

Beschouwing
Kinderdagverblijf (KDV) Ikraatje is onderdeel van SDK kinderopvang. SDK is een regionale
kinderopvangorganisatie die dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang aanbiedt in de
gemeente Dordrecht en Oud-Beijerland.
Het managementteam bestaat uit de directie, locatiemanagers, personeelsmanager en de
pedagoog. Per vestiging is een locatiemanager aangesteld. De locatiemanagers zijn
verantwoordelijk voor o.a. personele zaken, de dagelijkse zaken op facilitair gebied en de directe
aansturing van beroepskrachten van een of meerdere opvanglocaties. Aan iedere locatie is tevens
een pedagogisch coach gekoppeld die het team op pedagogisch vlak ondersteuning kan bieden.
Kinderdagverblijf Ikraatje is een voorschoolse educatie (VE) peuter speel-leergroep. Het
kinderdagverblijf biedt aan een stamgroep opvang, te weten; de groep Vlinders. De basisgroep
bestaat uit maximaal zestien kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar. KDV Ikraatje biedt
opvang aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De opvang vindt plaats in de ochtend.
KDV Ikraatje is sinds 1 januari 2013 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De
registratie is afgegeven voor zestien kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis
In 2017 heeft een jaarlijks onderzoek op kernzaken plaatsgevonden. Aan de beoordeelde
voorwaarden werd voldaan. Tijdens het jaarlijks onderzoek in 2018 heeft de houder in het kader
van overleg en overreding het opleidingsplan op enkele punten aangepast. Hieraan heeft de houder
gehoor gegeven, waarna het opleidingsplan wel voldoet aan de eisen. Aan de beoordeelde
voorwaarden werd voldaan.

Bevindingen huidige inspectie
De houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen.
De ontwikkeling van de kinderen wordt spelenderwijs gestimuleerd. De beroepskrachten geven alle
kinderen de nodige aandacht en bieden uitdagende activiteiten aan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder is verplicht om een pedagogisch beleid te hebben. Het pedagogisch beleid moet
minimaal bestaan uit een aantal onderdelen. De houder is er verantwoordelijk voor dat de
beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch beleid.
De wet- en regelgeving voor het pedagogisch klimaat kent vier pedagogische basisdoelen,
namelijk: Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale
vaardigheden en de overdracht van waarden en normen. Deze vier basisdoelen zijn vastgelegd in
het Besluit Kwaliteit Kinderopvang.
Pedagogisch beleid
SDK beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de locatie specifieke werkwijze is
opgenomen.
SDK draagt er zorg voor dat op KDV Ikraatje 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 houder voldoet aan de beoordeelde eisen van het pedagogisch klimaat. Uit de pedagogische
observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau
van de kinderen.
Hieronder zijn drie basisdoelen beschreven.
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd op verschillende momenten:
vrijspelen en kringmoment. Onderstaande beschrijvingen laten enkele situaties tijdens het
inspectiebezoek zien.
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).
De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de
volgende voorbeelden:
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste
en persoonlijke manier.
Als een van de kinderen binnenkomt, wordt zij gegroet door een van de beroepskrachten. De
beroepskracht zegt: "Hoi (naam kindje), wat fijn dat je er bent!". Daarna zegt ze: "Wat heb jij een
mooie rok aan, wauw! Laat eens zien hoe mooi je bent". Het kindje glundert en draait een rondje.
Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde
volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Er wordt een vast ritme binnen de groep. Tijdens de
kring wordt er gebruik gemaakt van naamkaarten. De beroepskrachten houden de kaartjes vast en
zingen kort een liedje en waarbij geëindigd wordt met: "waar is (naam kindje)?". Het kindje mag
dan het kaartje aanpakken en als het wil: "hallo" of "ik ben hier" zeggen en het kaartje op het bord
hangen. De beroepskrachten laten de kinderen vrij in hun reactie.
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De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke
bijzonderheden (bv karakter, slaapritueel, allergieën). In het contact met het kind wordt die kennis
gebruikt.
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Als het tijd is om op te ruimen beginnen de beroepskrachten een liedje te zingen. Als een van de
kinderen niet goed weet wat er van hem verwacht wordt, neemt de beroepskracht het kind aan de
hand. Zij zegt: "Zal ik jou even helpen met opruimen?". Het kind knikt. De beroepskracht en het
kind ruimen samen op.
Een van de kinderen vindt het lastig om op haar stoel te blijven zitten in de kring. De
beroepskracht reageert op het kind en zegt: "Zo, jij hebt geen zitvlees meer he? Wil je even op
schoot?". Het kindje blijft bij de beroepskracht op schoot zitten.
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. De beroepskracht zit op haar hurken bij een
van de kinderen in de verkeershoek. Het kindje speelt met de auto's. De beroepskracht zegt:
"Weet jij welke kleur dit is? Stoere auto he, hij kan heel hard". Het kind lacht en rijdt met zijn auto
over de grond achter de beroepskracht aan.
De beroepskrachten verwelkomen zowel de ouders als het kind op persoonlijke wijze. Ouders
mogen hun kind(eren) in de groepsruimte brengen en ophalen. Ouders krijgen de gelegenheid om
groepsgenootjes aan te spreken en te zien waar het kind die dag mee bezig is geweest. Er vindt
elke ochtend een (koffie) inloop plaats. Ouders gaan bij hun kinderen aan tafel zitten en bespreken
de persoonlijkheden met de ouders. Ouders krijgen de ruimte om met hun kind samen te spelen en
om vragen te stellen. De beroepskrachten spreken ouders en kinderen actief aan bij het
binnenkomen. "Hoi (naam kindje), wat fijn dat je er bent!".
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 beroepskrachten bevorderen de ontwikkeling van de persoonlijke competentie van de kinderen.
Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of
te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces. Het thema is reuzen en
kabouters. In de kring bespreken de beroepskrachten het verschil tussen grote en kleine voeten.
De beroepskracht legt uit dat reuzen grote voeten hebben en daardoor grote stappen maken.
Kabouters hebben kleine voetjes en maken mini stapjes. Als voorbeeld stapt de beroepskracht als
een reus door het lokaal. De kinderen doen het voorbeeld volgen.
Het stimuleren 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)
De beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling van de sociale competentie van de kinderen. Dit
blijkt uit de volgende voorbeelden:
De beroepskrachten 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. De kinderen spelen met de grote legoblokken. Zij willen allebei een
toren bouwen. De beroepskracht zegt: "Wil jij ook meehelpen met bouwen? Gaan jullie samen
spelen?". Als de kinderen elkaar helpen met de blokken geeft de beroepskracht een compliment:
"Jullie hebben goed samengewerkt!".
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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.
Voorschoolse educatie
De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor voorschoolse educatie (VE).
Hier onder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Aanbod VE
Op KDV Ikraatje wordt gewerkt met het VE programma; 'Uk & Puk'. De beroepskrachten
stimuleren de ontwikkeling van de kinderen op een gestructureerde manier. Hierbij besteden
zij aandacht aan de volgende ontwikkelingsgebieden: Taal, rekenen, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling. Op KDV Ikraatje wordt per week minimaal 10 uur aan activiteiten
aangeboden, gericht op het stimuleren van deze vier ontwikkelingsgebieden.
Pedagogisch beleidsplan
KDV Ikraatje beschikt over een beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan van KDV Ikraatje
voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor VE. De houder beschrijft op een duidelijke manier
de invulling van:
•
•
•
•
•
•

•

De visie op de voorschoolse educatie. Daarbij is duidelijk hoe deze visie is te herkennen
in het aanbod van activiteiten.
De manier waarop beroepskrachten de ontwikkeling van het jonge kind stimuleren op
het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De manier waarop de ontwikkeling van peuters wordt gevolgd.
De manier waarop het aanbod van voorschoolse educatie is afgestemd op het
ontwikkelingsniveau van de kinderen.
De manier waarop de houder ouders betrekt bij het stimuleren van de ontwikkeling van
de kinderen.
De inrichting van de ruimte waarin voorschoolse educatie wordt aangeboden. Daarbij is
ook duidelijk hoe er passend materiaal wordt aangeboden voor voorschoolse educatie.
De manier waarop beroepskrachten zorgen voor een zorgvuldige overgang van het kind
van de voor- naar vroegschoolse educatie.
De manier waarop de houder zorgt voor een inhoudelijke aansluiting tussen de vooren vroegschoolse educatie.

Uitvoering pedagogisch beleidsplan
De houder zorgt ervoor dat er op KDV Ikraatje volgens het pedagogisch beleidsplan gehandeld
wordt op het gebied van VE. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:
•

De visie op VE is zichtbaar in de praktijk.

In het pedagogisch beleidsplan van SDK staat geschreven:
"VVE is een manier van werken binnen de kinderopvang waarbij bewust de verschillende
ontwikkelingsgebieden van de kinderen gestimuleerd worden, door middel van spel en
activiteiten.
De doelstelling van het VVE beleid is om te voorkomen dat kinderen achterblijven in hun
ontwikkeling. Door bewust alle ontwikkelingsgebieden te stimuleren krijgen kinderen een
betere start op de basisschool. Dit vergroot de kans op een goede schoolloopbaan."
De visie is terug te zien in de uitvoering. Er wordt gebruik gemaakt van themaplanning,
waarin de ontwikkelingsgebieden voldoende en afwisselend aan bod komen. De inrichting van
de ruimte wordt aangepast aan het thema. De hoeken zijn wisselend ingericht met onder
andere een leeshoek, bouwhoek, huishoek en knutselhoek. In de ruimte zijn voldoende
materialen aanwezig voor de verschillende ontwikkelingsgebieden.
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•

De beroepskrachten betrekken de ouders bij de ontwikkeling van de kinderen.

In het pedagogisch beleid van SDK wordt beschreven op welke wijze de beroepskrachten
ouders bij de ontwikkeling van de kinderen betrekken.
Onder het kopje 'VVE Thuis' beschrijft SDK het volgende:
"Om de ontwikkelingsgerichte activiteiten zoveel mogelijk effect te laten hebben op de
kinderen, kan het helpend zijn, als de kinderen ook thuis met de thema's in aanraking komen
en ouders ook activiteiten binnen dit thema doen met de kinderen. Door de herhaling ontstaat
er meer continuïteit voor de kinderen. Door op de opvang/peuterspeelzaal en thuis activiteiten
te doen die in elkaars verlengde liggen, hebben kinderen meer gelegenheid om te ontdekken,
vaardigheden te oefenen, woorden te leren en hun omgeving te begrijpen. Op deze manier
werken pedagogisch medewerkers en ouders samen aan de ontwikkeling van het kind."
De beroepskracht vertelt dat zij regelmatig themagerichte werkjes (bijvoorbeeld puzzels)
meegeven naar huis, zodat er samen thuis geoefend kan worden. Ook vertelt de beroepskracht
dat er dagelijks een koffieochtend is, waar ouders binnen kunnen lopen en samen met hun kind
een activiteit kunnen doen. Ten tijde van het inspectiebezoek vindt een koffieochtend plaats.
Beroepskracht-kindratio en groepsgrootte
De houder voldoet aan de voorwaarde voor de maximale groepsgrootte. De stamgroep bestaat
uit maximaal zestien aanwezige kinderen.
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het aantal
aanwezige kinderen voldoet aan de wettelijke voorwaarde. Er is minimaal één beroepskracht
voorschoolse educatie per acht kinderen.
Tijdens het inspectiebezoek worden er 9 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten
voorschoolse educatie.
VE kwalificatie-eisen beroepskrachten
De aanwezige beroepskrachten/beroepskrachten die in de steekproef zijn mee genomen
hebben een geschikte beroepskwalificatie volgens de meest recente CAO kinderopvang en cao
Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
De aanwezige beroepskrachten/beroepskrachten die in de steekproef zijn mee genomen zijn in
het bezit van een bewijs dat zij een scholing, met goed gevolg, hebben afgerond voor kennis
en vaardigheden van voorschoolse educatie (voor 1 augustus 2018).
Ook blijkt uit de certificaten/diploma's dat de beroepskrachten de onderdelen 'mondelinge
taalvaardigheid' en 'lezen' op niveau 3F beheersen.

Opleidingsplan
KDV Ikraatje heeft een opleidingsplan voor 2019. Hierin staat duidelijk en toetsbaar op welke
manier de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie) van de beroepskrachten VE worden onderhouden.
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Personeel en groepen
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Voor
deze stamgroepen bestaan wettelijke voorwaarden. De Wet kinderopvang stelt ook eisen aan het
minimaal in te zetten beroepskrachten. Het aantal in te zetten beroepskrachten is afhankelijk van
het aantal en de leeftijd van de kinderen.
De beroepskrachten moeten een geschikt diploma hebben volgens de cao kinderopvang en
ingeschreven staan in het Personenregister Kinderopvang.
Op de stamgroepen wordt Nederlands gesproken.
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De werkzame beroepskrachten, pedagogisch coach en beleidsmedewerker zijn ingeschreven en
gekoppeld in het personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de
kinderopvangorganisatie.
Opleidingseisen
De houder voldoet aan de voorwaarden.
De werkzame beroepskrachten, pedagogisch coach en beleidsmedewerker hebben een geschikt
diploma volgens de geldende cao kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de inzet van beroepskrachten
op SDK Ikraatje.
Hier onder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Beroepskracht-kindratio
De toezichthouder heeft opgemerkt dat de houder voldoet aan de wettelijke eis van de
beroepskracht-kindratio. Dit blijkt uit de observatie.
Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit:
Groep
Vlinders

Leeftijden
2-4 jaar

Aanwezige kinderen
9 kinderen

Benodigde inzet
2 beroepskrachten

Aanwezige inzet
2 beroepskrachten

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan. De werkwijzen van de houder dragen bij aan een
vertrouwde en veilige omgeving. De houder zorgt voor een stabiele opvang voor het kind.
Hier onder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Opvang in groepen
Op KDV Ikraatje worden de kinderen opgevangen in een vaste groep. De volgende groep is
aanwezig:
Groep
Vlinders

Leeftijden
2-4 jaar

Kindaantal
9 kinderen

Maximaal kindaantal
16 kinderen

De houder zorgt voor stabiliteit in de opvang van de kinderen.
Ouders en kinderen zijn geïnformeerd over de vaste stamgroep van het kind en welke
beroepskrachten op deze groep werken. De organisatie informeert de ouders en kinderen tijdens
het intakegesprek.
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Gebruikte bronnen
•
•
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Observatie(s)
Personen Register Kinderopvang
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Pedagogisch beleidsplan
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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 dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, 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 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
Regeling Wet kinderopvang)
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)
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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 stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel a, bij het
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;
- indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt 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 tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 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 8 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch
beleidsmedewerkers worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt dit
schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van
de werkzaamheden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:
:

SDK Ikraatje
http://www.sdk-kinderopvang.nl
000012589586
16
Ja*

* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang).

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

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
S. Pechler

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dordrecht
: Postbus 8
: 3300AA DORDRECHT

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

:
:
:
:
:

04-11-2019
07-11-2019
14-11-2019
14-11-2019
14-11-2019

: 05-12-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
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