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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 inspectieactiviteiten:
•

•

Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het personeelsrooster,
de beroepskwalificaties, het personenregister kinderopvang, beschikbare plattegronden en de
inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.
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.

Beschouwing
Algemeen
BSO SDK Sam Sam maakt deel uit van SDK. SDK biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan
in de gemeente Dordrecht. BSO SDK Sam Sam is sinds 1 januari 2010 opgenomen in het Landelijk
Register Kinderopvang. De registratie is afgegeven voor 24 kindplaatsen.
BSO SDK Sam Sam bestaat uit twee basisgroepen van maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4
jaar tot de leeftijd waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt. De BSO-groep biedt samen
met het kinderdagverblijf op één locatie opvang aan. De BSO heeft de beschikking over een eigen
groepsruimte. De kinderen van de buitenschoolse opvang kunnen gebruik maken van het
aangrenzende speelplein.
Inspectiehistorie
In 2017 en 2018 hebben reguliere jaarlijkse inspecties plaatsgevonden. Aan de beoordeelde
voorwaarden is voldaan.
Bevindingen huidige inspectie
Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskracht draagt zorg
voor een prettige sfeer. Er is voldoende interactie met de kinderen op de groep. De kinderen
krijgen de ruimte om zichzelf en elkaars kunnen te ontdekken. Het activiteitenaanbod draagt op
positieve wijze bij aan de ontwikkeling van de kinderen.
Aan de getoetste kwaliteitseisen is voldaan.
Naar aanleiding van een uitbreidingsverzoek van het aantal kindplaatsen is tevens een onderzoek
uitgevoerd om te beoordelen of deze uitbreiding redelijkerwijs kan plaatsvinden in
overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het onderzoek betreft een
documentenonderzoek.
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor 29 kindplaatsen. Uit het onderzoek is
gebleken dat er voldoende binnen- en buitenspeelruimte is voor 29 kinderen. De uitbreiding kan
plaatsvinden voor 29 kindplaatsen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving. De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van
gegevens in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen voor 29 kindplaatsen.
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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 Sam Sam 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 beroepskracht is geobserveerd tijdens het vrijspelen.
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)
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen. De kinderen zijn aan het spelen in de verschillende hoeken van het lokaal. Het
lokaal heeft een leeshoek, een bouwhoek en een keukenhoek. Alle hoeken in het lokaal zijn zo
geplaatst dat de kinderen zich kunnen terugtrekken en kunnen spelen zonder teveel gestoord te
worden.
De beroepskracht reageert op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Een kind wordt
individueel begroet bij binnenkomst; de beroepskracht doet dit op een enthousiaste en persoonlijke
manier. De beroepskracht noemt het kindje bij de naam en vraagt hoe het gaat. Het kindje wordt
begeleid in haar keuze om te gaan spelen.
De beroepskracht verwoordt in veel situaties hun gedrag. Zij past haar lichaamshouding aan en
praat met taal die past bij de leeftijdsgroep.
Een kindje laat de binnenkant van haar hand aan de beroepskracht zien. Hier is een klein wondje
op te zien. De beroepskracht gaat op haar hurken zitten en vraagt aan het kindje wat er gebeurd
is. Het kindje vertelt dat ze net gevallen is met het buitenspelen. De beroepskracht maakt het
plekje schoon en plakt het af. Ze gaat daarna in gesprek met het kindje en laat het kindje bepalen
of zij nog een knuffel wil of verder wil spelen.
De beroepskracht reageert zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laat actief merken dat
zij het kind begrijpt en reageert daar adequaat op.
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De beroepskracht heeft gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang en
inhoud van het gesprek. Zij sluit meestal op passende wijze aan op de situatie. Er is verbaal en
non-verbaal contact.
Terwijl de beroepskracht een boekje voorleest stelt zij de kinderen vragen over het verhaaltje. Het
verhaaltje gaat over een reus. "Kan de reus zich verstoppen achter de boom?" en "Waarom niet?".
"Past alleen zijn voet erachter denken jullie?". De interactie tussen de beroepskracht en de
kinderen is goed en de kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de beroepskracht.
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)
Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De
activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Op de kast bij de
keuken hangt het activiteitenoverzicht voor in de vakantie. Actieve spellen of uitstapjes staan op
de planning.
Kinderen hebben de mogelijkheid om zich te ontspannen en schooldrukte af te reageren. Zij
kunnen voor activiteiten kiezen die passen bij hun eigen interesse en energieniveau.
De kinderen kunnen na binnenkomst kiezen waar zij mee willen spelen. Door de verschillende
hoeken in het lokaal is er de mogelijkheid tot ontspanning; bijv lezen op de bank of juist actief;
buitenspelen.
Kinderen krijgen ruimte voor zelfsturing, maar de beroepskracht is voor kinderen beschikbaar als
hulp en ‘controlepunt’ voor wat kan en mag. Kinderen gedragen zich redelijk zelfstandig en
zelfverantwoordelijk bij het aangaan en uitvoeren van activiteiten. De kinderen kunnen zelf kiezen
of zij buiten willen spelen. De kinderen geven dit wel eerst aan bij de beroepskracht. Omdat de
beroepskracht tijdens de inspectie alleen staat, heeft zij voor de jongste kinderen, van 4-8 jaar, de
afspraak dat zij zelfstandig naar buiten mogen als het kinderdagverblijf ook op het buitenterrein
speelt.
Kinderen gaan dagelijks naar buiten. In de buitenruimte is spelmateriaal aanwezig dat aanzet tot
individueel en gezamenlijk spel. De kinderen kunnen bijvoorbeeld badmintonnen of voetballen. Het
buitenterrein is een natuurtuin, er zijn verschillende paden, stapstenen en balanceerplanken tussen
het groen aangelegd waar de kinderen naar eigen interesse kunnen spelen en ontdekken. Ook
maakt de beroepskracht gebruik van de omgeving om de leefwereld van kinderen te verbreden, in
aansluiting op interesse of thematisch programma.
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. In het lokaal is een spelletjes/puzzelkast waarbij de
materialen op leeftijd gerangschikt staan. De kinderen kunnen kiezen waar zij mee willen spelen en
mogen dit zelf pakken.
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. "Ik heb ijsjes op mijn shirt", zegt een van de kinderen aan tafel. De beroepskracht reageert:
"Wat lekker! Heb jij de ijsjes op vakantie gegeten (naam kindje)?" Daarna vraagt de beroepskracht
aan de andere kinderen wat voor ijsjes zij graag lusten.
Het overdragen van waarden en normen
De houder draagt er zorg voor dat 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. (bron: Besluit
Kwaliteit kinderopvang)
Er is een ontspanningshoek voor de oudere kinderen. Hier staat een loungebank met tijdschriften,
een tv met Wii. In de ruimte is op specifieke plaatsen informatie aanwezig waardoor kinderen
weten welke afspraken of regels op die plaatsen en in de gehele ruimte gelden. Er zijn afspraken
voor het gebruik van het spelsysteem, maar ook mondelinge afspraken voor het gebruik van de
ruimte. De ruimte is voor kinderen hun eigen en vertrouwde omgeving.
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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
•
•
•

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
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 en beleidsmedewerker zijn ingeschreven en
gekoppeld in het personenregister kinderopvang. SDK heeft zorg gedragen voor deze koppeling.
Conclusie
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften.
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
De werkzame beroepskracht en pedagogisch coach en beleidsmedewerker beschikken over een
passende kwalificatie conform de geldende cao kinderopvang.
Conclusie
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften.
Aantal beroepskrachten
Op basis van de aanwezigheidslijsten en de observatie heeft de toezichthouder geconstateerd dat
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.

Groep
Buizerds

Leeftijden
4-12 jaar

Aanwezige kinderen
7

Benodigde inzet
1

Aanwezige inzet
1

Conclusie
Op buitenschoolse opvang SDK Sam Sam 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.
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 Sam Sam is
berekend dat er in 2019, 106 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 BSO SDK Sam Sam 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
Buizerds

Leeftijden
4-12 jaar

Maximale grootte
Max. 20

Aanwezig kindaantal
7

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
•
•
•
•
•
•

Observatie(s)
Personen Register Kinderopvang
Diploma/kwalificatie beroepskracht
Presentielijsten
Pedagogisch beleidsplan; theoretisch kader, het werkplan en het protocollenboek
Overzicht coachings- en beleidsuren SDK
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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
Binnenruimte
De houder heeft een wijzigingsverzoek ingediend voor 29 kindplaatsen. Per kind in het
kindercentrum dient minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte aanwezig te zijn. Voor 29 kinderen is
tenminste een oppervlakte vereist van 101,5 m2. De binnenspeelruimte voldoet hieraan.
Het totale speeloppervlak van de BSO bedraagt 103 m2.
Buitenspeelruimte
Buiten is minstens 3 m2 speelruimte per aanwezig kind beschikbaar. De minimale oppervlakte
voor 29 kinderen is 87 m2. De BSO heeft tijdens de opvanguren de beschikking over een ruime
natuurtuin.
De buitenruimte wordt gedeeld met het kinderdagverblijf. Omdat de buitenruimte gedeeld wordt,
zijn de kindaantallen van het kinderdagverblijf in de berekening van het aantal m2 meegenomen.
Voor het KDV en de BSO (totaal max. 61 kinderen) dient in totaal 183 m2 buitenruimte
beschikbaar te zijn.
De totale ruimte van de buitenspeelruimte biedt voldoende speeloppervlak voor de opvang van alle
kinderen, namelijk 450 m2.
Conclusie
Er is voldoende binnen- en buitenspeelruimte beschikbaar voor BSO SDK Sam Sam. De
toezichthouder adviseert het college om het aantal kindplaatsen uit te breiden naar 29
kindplaatsen.

Gebruikte bronnen
•
•
•

Observatie(s)
Plattegrond (tekening binnenruimte)
Informatie beschikbare buitenruimte (tekening aanleg buitenruimte op schaal)
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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)
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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)
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 en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires
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)
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 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2
Regeling Wet kinderopvang)
Aantal beroepskrachten
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.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
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 17 lid 3 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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Accommodatie
Eisen aan ruimtes
De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden
opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en
de leeftijd van de op te vangen kinderen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het
geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het
kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: SDK Sam Sam
: http://www.sdk-kinderopvang.nl
: 24

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

:
:
:
:
:

12-08-2019
03-09-2019
05-09-2019
05-09-2019
05-09-2019

: 26-09-2019
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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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