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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, roosters- en planningslijsten, de
beroepskwalificaties, VE-certificaten, EHBO-certificaten, het opleidingsplan, het veiligheid- en
gezondheidsbeleid, de meldcode kindermishandeling, het oudercommissiereglement, de
klachtenregeling en de inzet van de pedagogisch 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.

De toezichthouder heeft in elk hoofdstuk kort de beoordeling van de getoetste voorwaarden
beschreven. In de inleiding staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de
getoetste voorwaarden zit achterin het rapport.
Beschouwing
Eindconclusie
De toezichthouder concludeert dat de houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden.
Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de
onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen.
Algemene kenmerken
KDV Intermezzo maakt deel uit van SDK kinderopvang. De organisatie biedt kinderopvang,
peuteropvang en buitenschoolse opvang aan in Dordrecht en in Oud-Beijerland.
Het managementteam bestaat uit de directie, locatiemanagers, personeelsmanager en de (ortho-)
pedagogen. Per vestiging is een locatiemanager aangesteld. De locatiemanagers zijn
verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van een of meerdere opvanglocaties. Aan
iedere locatie is tevens een pedagogisch coach gekoppeld die het team op pedagogisch vlak
ondersteuning biedt.
Bij KDV Intermezzo vindt de opvang plaats in 4 stamgroepen. Babygroepen 'Trommel' en 'Trompet'
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar, en peutergroepen 'Tamboerijn' en 'Triangel' met
kinderen van 2 tot 4 jaar.
KDV Intermezzo is sinds 01-01-2010 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De locatie
staat geregistreerd met 64 kindplaatsen.
Onderzoeksgeschiedenis
In 2018 en 2019 zijn jaarlijks inspecties uitgevoerd waarbij geen tekortkomingen zijn
geconstateerd.
Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op KDV Intermezzo heeft
geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020.
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Bevindingen op hoofdlijnen
Het beleid van de houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen.
Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor
een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen
op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de
kinderen.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder
duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent:
Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden
en de overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft de houder onderwerpen zoals de indeling
en grootte van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid.
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch
beleid.
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor
de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het
taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Pedagogisch beleid
SDK heeft een pedagogisch beleidsplan. Als aanvulling hierop heeft SDK een pedagogisch werkplan
waarin de locatie specifieke werkwijze staat.
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het pedagogisch beleid.
De houder zorgt er voor dat de beroepskrachten bij KDV Intermezzo volgens het pedagogisch
beleid werken.
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleid staat een concrete beschrijving van:











De pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang uit artikel 2 van het Besluit Kwaliteit
Kinderopvang.
De manier waarop beroepskrachten de ontwikkeling van het kind volgen en stimuleren. Ook
staat er hoe de beroepskrachten met toestemming van ouders de school en buitenschoolse
opvang een overdracht geven van de kinderen.
De manier waarop beroepskrachten bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind signaleren
en ouders doorverwijzen naar passende instanties.
De invulling van het mentorschap.
De werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen.
Het wenbeleid.
Het opendeurenbeleid, zoals de aard en de organisatie van activiteiten waarbij kinderen de
groep kunnen verlaten.
De eventuele inzet van stagiaires.
De beroepskracht-kindratio bij KDV Intermezzo.
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Uitvoering pedagogisch beleid
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten bij KDV Intermezzo volgens het pedagogisch
beleidsplan werken. Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch
handelen onderwerp is van gesprek. De locatiemanager en/of de beleidsmedewerker bespreekt het
pedagogisch klimaat met de beroepskrachten in werkoverleggen. Op de agenda van de
werkoverleggen staan actuele thema's uit het pedagogisch beleid, zoals: VE-activiteiten en
zorgkinderen. De pedagogisch coach observeert en bespreekt het pedagogisch handelen van de
beroepskrachten.
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 2 basisdoelen beschreven.
De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op
verschillende momenten: tijdens het drinken, voorlezen in de kring, vrij spel en activiteit met
kralen. De beschrijvingen hier onder 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:


De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op
de situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.

Observatie: De kinderen zitten in een kring rond de tafel. Als het drinken op is mogen de kinderen
zelf kiezen waarmee ze willen spelen. Kinderen die naar het toilet moeten en dat zelf kunnen gaan
naar het toilet. "Ik kan het zelf", zegt een kind. De beroepskracht zegt "ja, jij kunt het al zelf, heel
goed! Je bent ook al bijna 4 jaar". Sommige kinderen blijven wat langer aan tafel zitten omdat hun
beker nog niet leeg is. Een meisje blijft bij de beroepskracht staan en steunt met haar hand op de
arm van de beroepskracht. De beroepskracht pakt haar hand vast en zegt "je bent net terug van
vakantie hè, was het leuk ?" Het meisje knikt instemmend en zegt "met mama en papa". "Nu moet
je weer een beetje wennen hè", zegt de beroepskracht.


De kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij reageren
op initiatieven van de beroepskracht. De kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met
de beroepskrachten.

Observatie: Er liggen veel puzzels op tafel die nog gemaakt moeten worden. De beroepskracht
gaat bij de tafel staan en moedigt de kinderen aan de puzzels af te maken voordat ze een andere
puzzel pakken. Een kind heeft de puzzel van de olifant bijna klaar. Er ontbreekt een puzzelstukje.
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De beroepskracht zegt "waar kan dat stukje zijn?" Een paar kinderen zoeken onder de tafel. Een
kind zegt "ik denk dat hij achter de kachel ligt". De beroepskracht zegt "je bedoelt de radiator".
Een kind loopt naar de bank en klimt erop. Achter de bank is de radiator. Het meisje gaat op de
bank staan en zegt "ik zie hem, maar ik kan er niet bij".
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 organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans,
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te
ontdekken.

Observatie: Een meisje heeft een kraal gevonden en tikt daarmee op een tafel. De beroepskracht
vraagt wat ze daar heeft. Het meisje laat het zien. Het is een kraal om te rijgen, ziet de
beroepskracht en zij vraagt "wil je een ketting rijgen?" Het meisje knikt bevestigend en de
beroepskracht haalt de bak met kralen uit de kast. "Kom we gaan een ketting maken", zegt de
beroepskracht terwijl ze naar de tafel loopt. De beroepskracht zet de bak met kralen op tafel en
gaat bij de tafel zitten. Er komen steeds mee kinderen naar de tafel. De beroepskracht geeft de
kinderen een touw met een vastgebonden kraal. De kinderen nemen zelf de kralen uit de bak en
rijgen deze aan het touw. Als de kettingen klaar zij legt de beroepskracht een knoop erin en mogen
de kinderen de ketting omdoen.


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.

Observatie: Op de babygroep zit een beroepskracht bij één van de baby's. De baby krijgt een
fruithap met een lepeltje. Het is de eerste keer dat de baby fruit eten. De baby eet het goed en
vindt het fruit zichtbaar lekker. De beroepskrachten zijn enthousiast als ze zien dat de baby het
fruithapje lekker vindt. Een beroepskracht maakt een foto waarop te zien is dat de baby fruit eet.
De foto wordt naar de ouders gestuurd, zodat ze kunnen zien dat de baby fruit lekker vindt.
Een andere beroepskracht zit aan tafel met de oudste kinderen van de babygroep. Er liggen
tekenvellen op tafel met daarop een tekening van een rugzak. De beroepskracht geeft duidelijke
aanwijzingen en stimuleert de kinderen mee te doen. Er liggen stukjes stof op tafel. De
beroepskracht helpt de kinderen met lijm smeren op het vel. De kinderen leggen de stukjes stof op
de rugzak zodat ze blijven plakken. De kinderen krijgen complimentjes. Er worden veel stukjes stof
op het vel geplakt.
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Voorschoolse educatie
De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor voorschoolse educatie (VE).
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Aanbod VE
Op KDV Intermezzo werken de beroepskrachten met het VE programma; ' Uk en 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
sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij KDV Intermezzo krijgen kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4
jaar de mogelijkheid om in 1,5 jaar tijd minimaal 960 uur aan voorschoolse educatie te volgen. De
houder telt hierbij maximaal 6 uur per dag mee aan voorschoolse educatie. Hierbij gaat het om
960 uur aan activiteiten, met als doel het stimuleren van de vier bovengenoemde
ontwikkelingsgebieden.
Pedagogisch beleidsplan
KDV Intermezzo beschikt over een beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan van KDV Intermezzo
voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor VE. De houder beschrijft op een duidelijke manier de
invulling van:












Hoe het aanbod voorschoolse educatie is ingericht op een manier dat een kind vanaf 2,5 jaar
in 1,5 jaar tijd ten minste 960 uur aan voorschoolse educatie kan krijgen. In de
verantwoording van de urennorm telt de houder maximaal 6 uur per dag aan voorschoolse
educatie mee.
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 beroepskrachten de ontwikkeling van de peuters volgen.
De manier waarop de beroepskrachten het aanbod van voorschoolse educatie afstemmen 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 de houder de voorschoolse educatie aanbiedt. Daarbij is
ook duidelijk hoe de beroepskrachten passend materiaal voor voorschoolse educatie
aanbieden.
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 voor- en
vroegschoolse educatie.
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Uitvoering pedagogisch beleidsplan
De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op KDV Intermezzo volgens het pedagogisch
beleidsplan werken op het gebied van VE. Dit blijkt uit de volgende voorbeelden:


De beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

In het pedagogisch beleid van SDK staat:
"Op de dagopvang en in de peuterspeelzalen wordt gewerkt met de Uk & Puk methode, een VEmethode die speciaal is ontwikkeld voor de kinderopvang. Spelen staat centraal in Uk & Puk, want
door spel ontdekken en groeien kinderen. Met de Uk & Puk activiteiten leren baby's, dreumesen en
peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen. Uk & Puk is een
totaalprogramma; de activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal emotionele
vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste
rekenprikkels."
Tijdens het inspectiebezoek is de methode Uk en Puk duidelijk zichtbaar. Overal wordt de pop Puk
bij betrokken, zowel in de kring als tijdens het fruit eten en andere activiteiten. Spelenderwijs
wordt veel aandacht besteed aan de spraak- taalontwikkeling (er worden boekjes gelezen, liedjes
gezongen) sociaal-emotionele vaardigheden (kinderen worden gestimuleerd mee te helpen met
opruimen en elkaar te helpen), motorische vaardigheden (kinderen hebben een ballon op een
tekenvel beplakt, puzzels gemaakt en kralen geregen) en rekenen (dagritmekaarten, gezamenlijk
worden de kinderen geteld). Het thema van de Uk en Puk methode is momenteel "Welkom Puk".


De beroepskrachten volgen de ontwikkeling van het kind.

In het pedagogisch beleidsplan staat:
"Binnen SDK wordt gekeken hoe elk kind zich ontwikkelt, zodat dit gericht gestimuleerd kan
worden. In de dagopvang wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd, met behulp van het
kindvolgsysteem: 'Doen, Praten en Bewegen'. 'Doen, Praten en Bewegen' is een erkende methode,
ontwikkeld door psychologen en pedagogen. Pedagogisch medewerkers kunnen met behulp van
deze observatielijsten de ontwikkeling van nul- tot vierjarigen volgen en stimuleren op het gebied
van motoriek, spraak/taal en de sociaal emotionele ontwikkeling. De observatiemomenten op de
dagopvang worden ingevuld wanneer het kind 5, 10, 15, 20, 26, 32, 38 en 44 maanden oud is.
Wanneer een observatielijst is ingevuld, wordt deze met de ouders besproken."
Uit het gesprek blijkt: Bij ieder thema wordt een planning gemaakt van activiteiten die te maken
hebben met het thema. Daarbij kijken de beroepskrachten hoe een kind deel neemt aan de
activiteit. De beroepskrachten gebruiken de observatiemethode Doen, Praten en Bewegen. Er
wordt ook gekeken of de kinderen meedoen, zich kunnen concentreren, of ze begrijpen wat de
bedoeling is, of ze het leuk vinden, etc. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en het
ontwikkelingsniveau van de kinderen. De bevindingen worden regelmatig besproken met de
ouders.
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.
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Tijdens het inspectiebezoek worden er 8 peuters en 10 kinderen van de babygroep opgevangen
door 4 beroepskrachten voorschoolse educatie.
VE kwalificatie-eisen beroepskrachten
De aanwezige beroepskrachten hebben een geschikte beroepskwalificatie volgens de meest recente
CAO kinderopvang.
De aanwezige beroepskrachten/beroepskrachten die de toezichthouder in de steekproef heeft 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.
Uit de certificaten/diploma's blijkt dat de beroepskrachten taalniveau 3F hebben op de onderdelen
'mondelinge taalvaardigheid' en 'lezen'.
Opleidingsplan
KDV Intermezzo heeft een opleidingsplan voor 2021. Hierin staat duidelijk en toetsbaar op welke
manier de houder de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskrachten VE onderhoudt.
De houder voert het opleidingsplan uit in de praktijk. De beroepskrachten hebben iedere 6 weken
overleg en bespreken dan knelpunten, zoals bijvoorbeeld oudergesprekken, materiaal wat we
kunnen gebruiken voor activiteiten, inrichting van de groep aanpassen, etc.
De beroepskrachten hebben een webinar gevolgd waarbij besproken werd hoe je spelenderwijs
meer kunt doen met bijvoorbeeld voorwerpen. Bijvoorbeeld: een appel kun je opeten, maar wat zit
er allemaal in, wat kun je er nog meer mee doen: schillen, in stukjes snijden, rollen, etc.

Gebruikte bronnen










Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager en directeur via email)
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Bewijs 3f taalniveau beroepskracht(en)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Theoretisch kader v.2021.2)
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid Werkplan v.2021.3)
Certificaten voorschoolse educatie
Opleidingsplan voorschoolse educatie
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Personeel en groepen
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
Binnen de dagopvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste stamgroepen. Er moet
voldoende personeel op elke groep zijn. Hoeveel beroepskrachten nodig zijn, is afhankelijk van het
aantal kinderen en hun leeftijd.
Elke beroepskracht moet een geldig diploma hebben en ingeschreven staan in het Personenregister
Kinderopvang. Een pedagogisch beleidsmedewerker begeleidt de beroepskrachten in hun werk.
In de stamgroepen spreken de beroepskrachten Nederlands met elkaar en met de kinderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De houder voldoet aan de voorwaarden.
De werkzame beroepskrachten en pedagogisch coach/ beleidsmedewerker staan 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 en pedagogisch coach 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 voor de inzet van beroepskrachten bij KDV
Intermezzo.
Hieronder staat per onderdeel 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 een steekproef in de presentielijsten en personeelsroosters.
De toezichthouder heeft een steekproef uitgevoerd over de periode 30 augustus t/m 24 september
2021.
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Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit:
Groep
Trommel
Trompet
Tamboerijn
Triangel

Leeftijden
0 jaar
1 jaar
2 en 3 jaar
2 en 3 jaar

Aanwezige kinderen
2 kinderen
9 kinderen
6 kinderen
2 kinderen

Benodigde inzet
3 beroepskrachten

Aanwezige inzet
3 beroepskrachten

1 beroepskracht

1 beroepskracht

De 2 babygroepen en de 2 peutergroepen zijn tijdens het inspectiebezoek samengevoegd.
Afwijking van de beroepskracht-kindratio
De houder voldoet aan de afwijking van de beroepskracht-kindratio met een maximum van drie
uur.
De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan beschreven op welke tijden er wordt afgeweken
van de beroepskracht-kindratio. In de praktijk wordt er uitsluitend afgeweken op deze tijden.
Als de opvang langer dan 10 uur per dag open is, is het toegestaan om maximaal 3 uur af te
wijken van de beroepskracht-kindratio. De kinderopvangorganisatie bepaalt zelf deze tijden. De
tijden staan in het pedagogisch beleidsplan.
Het pedagogisch beleid beschrijft dat er dagelijks afgeweken kan worden aan het begin en eind van
de dag en tijdens de middagpauze. In het beleidsplan staan de volgende tijden genoemd: van
8.00 tot 8.30 uur, tussen 12.30 en 14.30 uur en van 16.30 tot 17.00 uur kan worden afgeweken
van de beroepskracht-kind-ratio.
Inzet minder beroepskrachten
De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarde.
De voorwaarde over de inzet van minder beroepskrachten heeft de toezichthouder niet beoordeeld.
Ten tijde van het inspectiebezoek is er door de houder niet afgeweken van de beroepskrachtkindratio.
Aantal beroepskrachten bij activiteiten en opendeurenbeleid
Bij activiteiten binnen of buiten het kindercentrum blijft de inzet van het aantal beroepskrachten
hetzelfde.
De inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding
De voorwaarde over de inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding heeft de
toezichthouder niet beoordeeld. Ten tijde van het inspectiebezoek heeft de houder geen stagiaires
ingezet in het kindercentrum.
Achterwacht
De achterwachtregeling voldoet aan de voorwaarden.
Externe achterwacht
Als er één beroepskracht aanwezig is vanwege het kind aantal, is er één volwassene beschikbaar
die telefonisch bereikbaar is. Deze volwassene kan binnen vijftien minuten in het kindercentrum
aanwezig zijn in het geval van een calamiteit. De beroepskrachten kennen deze
achterwachtregeling. Zij hebben de naam en het telefoonnummer van deze persoon.
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Interne achterwacht
Het kan gebeuren dat er tijdens het afwijken van de beroepskracht-kindratio maar één
beroepskracht op het kindercentrum is ingezet. In dat geval is er minimaal één andere volwassene
in het kindercentrum aanwezig voor ondersteuning van deze beroepskracht.
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de inzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker.
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Schriftelijk vastgelegd
De houder heeft de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker in 2020 schriftelijk, per
kindercentrum vastgelegd.
De inzet is schriftelijk vastgelegd in het document: 'Beleid en coachingsuren in 2020'.
Berekening minimale ureninzet
De houder heeft een juiste berekening opgesteld voor de minimale ureninzet van de pedagogisch
beleidsmedewerker voor 2020. De peildatum die is gebruikt voor de opgestelde berekening is
1 januari 2020.
Uit de berekening blijkt dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching krijgt.
De houder heeft de uren voor de uitvoering van beleidstaken berekend met de volgende formule:
'aantal kindercentra x 50= aantal uur beleidstaken.'
De houder heeft de uren voor coaching berekend met de formule: 'aantal fte x 10= aantal uur
coaching'.
Alle beroepskrachten die worden ingezet binnen de kindercentra zijn in de berekening van het
aantal FTE meegenomen. Ook de flexibele medewerkers en uitzendkrachten.
Deze berekening en de totale som aan minimale ureninzet wordt door de toezichthouder
aannemelijk bevonden.
Dit blijkt uit het overzicht 'Beleid en coachingsuren in 2020' en de informatie vanuit DUO.
Verdeling per locatie
De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarde. Uit de verdeling van de houder blijkt voor welke
taken de pedagogisch beleidsmedewerker per locatie is ingezet.
De ureninzet is verdeeld over alle locaties die de houder in de berekening heeft meegenomen.
Voor KDV Intermezzo zijn in 2020 de volgende uren uitgevoerd:

Beleidstaken
50 uren

Uren voor coaching
95 uren

Inzichtelijk
De houder heeft de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker inzichtelijk gemaakt voor ouders
en beroepskrachten.
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is inzichtelijk voor ouders en beroepskrachten.
Het overzicht is als bijlage opgenomen in het pedagogisch beleidsplan, wat inzichtelijk is op de
website van SDK.
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Uitvoering in de praktijk
De uitvoering voldoet aan de wettelijke voorwaarden.
Binnen SDK is een gekwalificeerde pedagogisch beleidsmedewerker ingezet die beleidstaken op
zich neemt. Er zijn 9 pedagogische coaches werkzaam die de beroepskrachten ondersteunen bij het
pedagogisch handelen.
In 2020 hebben de beroepskrachten van KDV Intermezzo coaching ontvangen. Uit een gesprek
met de beroepskrachten blijkt dat er bijeenkomsten zijn geweest met de pedagogische coach.
Tijdens deze bijeenkomsten (vaak online) worden er aan de hand van probleemstellingen
handelingsplannen of groepsplannen gemaakt en besproken. Er wordt met de coach ook over
zorgkinderen gesproken. Er worden eventueel tips en adviezen gedeeld. De pedagogische coach
heeft de groep bezocht en daar observaties uitgevoerd. Aan de hand daarvan zijn adviezen
gegeven hoe om te gaan met bepaalde situaties.
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. De werkwijzen van de houder dragen bij aan
een vertrouwde en veilige omgeving. De houder zorgt voor een stabiele opvang voor het kind.
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Opvang in groepen
Op KDV Intermezzo worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Elk kind wordt opgevangen
in één stamgroep. De volgende groepen zijn aanwezig:
Groep
Trommel
Trompet
Tamboerijn
Triangel

Leeftijden
0 tot 2 jaar
0 tot 2 jaar
2 tot 4 jaar
2 tot 4 jaar

Kindaantal
11 kinderen
8 kinderen

Maximaal kindaantal
14 kinderen
14 kinderen
16 kinderen
16 kinderen

Sommige peuters spelen alleen in de ochtend (Peuterspelen).
De houder zorgt voor stabiliteit in de opvang van de kinderen. Dit blijkt uit de volgende
voorbeelden:


De houder heeft ouders en kinderen geïnformeerd over de vaste stamgroep van het kind en
welke beroepskrachten op deze groep werken. De organisatie informeert de ouders en
kinderen door middel van het intake gesprek, mondeling en via het ouderportaal.



Bij KDV Intermezzo vindt samenvoeging van de groepen plaats op de minder drukke dagen.
De houder heeft dit beschreven in zijn beleid. De samenvoeging van de groepen,
omstandigheden en dagen staan in het pedagogisch beleidsplan. In de praktijk werken de
beroepskrachten volgens deze beschrijving.



De kinderen maken gebruik maximaal twee verschillende groepsruimtes per week.
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Vaste gezichtencriterium
De houder heeft kinderen tot 1 jaar maximaal 2 vaste beroepskrachten gegeven. De houder heeft
kinderen van 1 jaar en ouder maximaal 3 vaste beroepskrachten gegeven. Op de dag dat het kind
aanwezig is, is minimaal één van zijn of haar vaste beroepskrachten werkzaam op de stamgroep
van dat kind.
Mentorschap
De houder heeft aan elk kind een mentor toegewezen. De houder heeft de ouders en het kind laten
weten wie de mentor van het kind is. De mentor is een beroepskracht van het kind die de
ontwikkeling van het kind op vaste momenten met de ouders bespreekt. Ook is de mentor voor de
ouders een aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voertaal is Nederlands.

Gebruikte bronnen












Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager en directeur via email)
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Personenregister Kinderopvang
Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten (30 augustus t/m 24 september)
Personeelsrooster (30 augustus t/m 24 september)
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Theoretisch kader v.2021.2)
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid Werkplan v.2021.3)
Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker
Overzicht inzet pedagogisch beleidsmedewerker
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Veiligheid en gezondheid
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang. Hiervoor heeft de houder vastgelegd wat
de risico’s zijn voor de veiligheid en gezondheid van kinderen. Ook beschrijft de houder: wat hij/zij
doet om risico’s klein te houden, hoe de kinderen met kleine risico’s leren omgaan en hoe
beroepskrachten handelen als er toch iets gebeurt. En de houder besteedt aandacht aan het risico
op grensoverschrijdend gedrag.
De houder betrekt medewerkers bij het maken van dit veiligheid- en gezondheidsbeleid. De houder
zorgt ervoor dat de beroepskrachten handelen volgens het beleid.
Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de houder moet de kennis en het
gebruik van deze meldcode bevorderen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid draagt bij aan een gezonde en veilige omgeving voor de
kinderen. De houder heeft beleid op de omgang met grensoverschrijdend gedrag beschreven. Een
onderdeel van dit beleid is het vierogenprincipe. De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op
deze locatie volgens het beleid werken.
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Actueel beleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is actueel. Het beleid beschrijft hoe de houder samen met de
beroepskrachten het beleid opstelt, implementeert, evalueert en actualiseert. De beroepskrachten
hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en gezondheid vormen een vast agendapunt op de
werkoverleggen. De locatiemanager bespreekt thema's en protocollen met de beroepskrachten.
Waar nodig worden de protocollen aangepast.
Inzichtelijk
Bij KDV Intermezzo is het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk voor alle beroepskrachten,
ouders en stagiaires. De houder heeft de manier waarop het beleid inzichtelijk is beschreven in het
beleid.
Grote en kleine risico's
In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staan in elk geval de voornaamste risico's met grote
gevolgen voor de veiligheid van kinderen en met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen.
De houder heeft aan de risico's een specifieke aanpak gekoppeld. De houder gebruikt huisregels,
concrete maatregelen en/of een plan van aanpak voor het verkleinen of wegnemen van de risico's.
De omgang met kleine risico's voor de kinderen staat algemeen beschreven in het beleid. Bij KDV
Intermezzo leren de beroepskrachten de kinderen omgaan met de kleine risico's door 'vallen en
opstaan'. De beroepskrachten wijzen de kinderen op mogelijke gevaren en herhalen deze indien
dat nodig is.
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Verkleinen van de kans op grensoverschrijdend gedrag
In het beleid staat welke maatregelen het risico op grensoverschrijdend gedrag door aanwezige
volwassenen en kinderen op KDV Intermezzo verkleinen. Het beleid beschrijft dit risico en de
handelwijze als het risico zich voordoet. Dit is ook de beschrijving van het vierogenprincipe. De
houder heeft de volgende maatregelen genomen om aan het vierogenprincipe te voldoen:





De groepsruimten zijn voorzien van veel ramen
De slaapkamers en sanitaire ruimten zijn voorzien van ramen
De beroepskrachten zijn nooit alleen op de locatie
Er kunnen altijd ouders of andere volwassenen binnen lopen

Uitvoering in praktijk
Bij KDV Intermezzo werken de beroepskrachten volgens het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De
toezichthouder heeft dit beoordeeld aan de hand van speerpunten. Tijdens de inspectie heeft de
toezichthouder de volgende speerpunten 'gebruik van hangmatje', 'hygiëne en ventilatie'
beoordeeld. De toezichthouder heeft hiervoor een observatie uitgevoerd en het veiligheids- en
gezondheidsbeleid bekeken. De toezichthouder heeft tijdens de observatie bekeken of de
beroepskrachten handelden volgens de beschrijving in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook
heeft de toezichthouder de beroepskrachten een aantal vragen gesteld over deze onderwerpen.
Achterwacht
Het beleid beschrijft de achterwachtregeling. Dit zijn afspraken met volwassenen die bij
calamiteiten binnen 15 minuten op het kindercentrum kunnen zijn. Er gelden aparte afspraken voor
het moment dat er één beroepskracht is ingezet tijdens het afwijken van de beroepskrachtkindratio. In die situatie is er één andere volwassene in het pand aanwezig ter ondersteuning van
deze beroepskracht.
EHBO
Bij KDV Intermezzo is tijdens de opvang altijd iemand aanwezig met een geldige kwalificatie voor
het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Dit blijkt uit het personeelsrooster en de EHBO
certificaten van de beroepskrachten.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder voldoet aan de wettelijke eisen voor de meldcode.
Hieronder staat per onderdeel waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet:
Meldcode
Inhoud meldcode
SDK heeft organisatiebreed de meldcode vastgesteld. In de meldcode staat in stappen aangegeven
hoe personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling omgaan.
De organisatie gebruikt het model van de Brancheorganisatie kinderopvang.
De meldcode bevat een afwegingskader. Het afwegingskader is een kader dat het mogelijk maakt
om te beoordelen of er sprake is van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling of een
vermoeden daarvan. Hierdoor kan personeel beslissen of zij een melding moeten doen.
Stappenplan
In de meldcode staat een stappenplan. Het stappenplan voldoet aan de gestelde eisen.
Het stappenplan beschrijft de functies van de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor het
uitvoeren van de stappen.
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De meldcode is in printversie en digitaal op de locatie beschikbaar.
Bevordering van kennis en gebruik
De houder heeft kennis en gebruik van de meldcode bevorderd. Dit blijkt uit een gesprek met de
vaste beroepskracht.
Uit het gesprek blijkt dat de houder kennis en gebruik van de meldcode bevordert door
kennisoverdracht tijdens werkoverleg, training en/of voorlichtingsavond.
Uit gesprek blijkt dat de beroepskrachten weten wie de persoon is die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing om wel of niet een melding te doen.
De beroepskrachten weten de eerste stappen uit de meldcode te benoemen.
Handelswijze bij vermoeden kindermishandeling
De houder heeft kennis en gebruik van de volgende handelswijzen bij de beroepskrachten
bevorderd:


Indien bij de houder bekend wordt dat een werknemer zich mogelijk schuldig maakt aan
seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de organisatie, dan heeft de
houder direct overleg met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Als uit dit gesprek blijkt
dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet de houder direct aangifte en stelt de
vertrouwensinspecteur hiervan op de hoogte.



Indien bij een beroepskracht bekend is geworden dat een collega of andere werknemer zich
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de
organisatie, dan moet de beroepskracht de houder hiervan direct op de hoogte stellen.



Indien bij een beroepskracht of andere werknemer bekend is geworden dat de houder zich
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de
organisatie, dan moet de beroepskracht in contact treden met de vertrouwensinspecteur
kinderopvang. Daarnaast moet de beroepskracht bij een redelijk vermoeden aangifte doen.

De beroepskracht overlegt met een collega en samen benoemen zij de bovenstaande
handelswijzen.

Gebruikte bronnen








Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager en directeur via email)
Interview (Beroepskrachten)
EHBO-certificaten
Beleid veiligheid- en gezondheid (Risico-inventarisaties van de groepen)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Theoretisch kader v.2021.2)
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid Werkplan v.2021.3)
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Accommodatie
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De binnenruimte en de buitenruimte moeten groot genoeg zijn. Ook zijn de ruimtes voor de
kinderen veilig en toegankelijk. De inrichting van de ruimtes stimuleert de kinderen om te spelen.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Eisen aan ruimtes
De houder voldoet aan de kwaliteitseisen voor accommodatie en inrichting.
Hieronder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Inrichting
Binnenruimtes zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht. Bij de inrichting is gelet op het aantal
en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Er zijn meerdere speelhoeken ingericht. Geschikt
speelmateriaal is aanwezig en te gebruiken voor de verschillende leeftijden van de kinderen. Er is
rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsgebieden. Speelgoed en spelmaterialen zijn
zichtbaar en bereikbaar: de kinderen kunnen dit zelf pakken.
Elke groep maakt gebruik van een eigen, vaste groepsruimte.
De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan het
kindercentrum; van 2 jaar en ouder aangrenzend aan het pand. De opvang gebruikt de eigen
buitenspeelruimte.
Deze ruimtes zijn veilig en toegankelijk. De inrichting van de buitenspeelruimte en het
buitenspelmateriaal zijn geschikt voor de leeftijden van de kinderen. Er zijn veel natuurlijke
elementen, zoals hout, struiken, bomen en gras. De houten speeltoestellen staan in het zand of op
het gras. De babygroepen hebben de beschikking over een dakterras waar zij veilig kunnen spelen.
Oppervlakte van de speelruimtes
Per kind in het kindercentrum is minimaal 3,5 m2 binnenspeelruimte aanwezig. Het geregistreerde
kindaantal is 64 kinderen. Deze kinderen worden opgevangen in 4 groepen van maximaal 16
kinderen, in 4 groepsruimtes. De volgende ruimtes zijn continu beschikbaar als speelruimte:
Ruimte
Peutergroep
Peutergroep
Speelgang begane grond
Babygroep
Babygroep
Speelgang verdieping
totaal

Oppervlakte
75 m2
75 m2
94 m2
70 m2
70 m2
72 m2
456 m2

Aantal kinderen

Totaal m2 per kind

64 kinderen

ruim 7 m2 per kind
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Buiten is minstens 3 m2 speelruimte per aanwezig kind beschikbaar. Het aantal kindplaatsen is 64
kinderen. De minimale oppervlakte voor dit kindaantal is 192 m2. De buitenspeelruimte is ruim
voldoende voor het aantal kinderen.
Slaapruimte
Er zijn slaapkamers beschikbaar voor de jongste kinderen in het kindercentrum. Er zijn voor iedere
peutergroep 10 slaapplaatsen aanwezig in 2 slaapruimten. De babygroepen beschikken ieder over
2 slaapruimten met 6 slaapplaatsen per slaapruimte.

Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager en directeur via email)
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s)
Plattegronden
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Theoretisch kader v.2021.2)
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid Werkplan v.2021.3)

Ouderrecht
Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen:
De houder moet ouders informeren over een aantal onderwerpen, zoals: het pedagogisch beleid,
de groepsgrootte, het aantal beroepskrachten per groep, de opleidingseisen van beroepskrachten,
het veiligheids- en gezondheidsbeleid en de klachtenregeling. Ouders hebben adviesrecht over een
aantal onderwerpen binnen de opvang.
De houder laat de ouders en het personeel weten waar zij het inspectierapport kunnen vinden.
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder. Van de beoordeelde eisen staat een
beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.
Informatie
De houder informeert de ouders over de verplichte onderwerpen. Dit blijkt uit de volgende
voorbeelden:


De houder informeert ouders en andere belangstellenden over het uit te voeren beleid op de
opvang door informatie op de website, via het ouderportaal, nieuwsbrieven en via email.



Het inspectierapport is in te zien op de website van SDK. Hier is het meest recente rapport
makkelijk te vinden.



De houder brengt de mogelijkheid om geschillen in te dienen onder de aandacht van de ouders
door vermelding op de website, via het pedagogisch beleidsplan.



De houder informeert de ouders over de tijden waarop minder beroepskrachten worden
ingezet. En over de tijden waarop voldaan wordt aan de inzet van het aantal beroepskrachten
volgens de vereiste beroepskracht-kindratio.
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Oudercommissie
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het adviesrecht van ouders.
Hieronder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Reglement
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Hierin staan regels over:

Het aantal leden;

De manier waarop leden worden gekozen;

De zittingsduur van leden.
In het reglement staan geen regels over de werkwijze van de oudercommissie. Als de houder het
reglement aanpast, gebeurt dit pas na goedkeuring van de oudercommissie.
Oudercommissie
Voor deze locatie is een oudercommissie ingesteld van 3 leden. De oudercommissie bepaalt de
eigen werkwijze.
De oudercommissie heeft als taak om de houder te adviseren over verschillende onderwerpen,
genoemd in artikel 1.60 van de Wet kinderopvang. Personeel is geen lid. De leden zijn gekozen
door de ouders van wie de kinderen in het kindercentrum worden opgevangen.
De houder geeft aan:
"De oudercommissie komt jaarlijks een aantal keer bij elkaar op locatieniveau. Onderwerpen die
zijn besproken: ruildagen, aankomende SDK Talks, terugblik en vooruitblik, de pedagogisch coach
en haar rol. In de laatste bijeenkomst van 6 september is gesproken over welke onderwerpen de
GGD inspecteert. Ook is gesproken over ouderbetrokkenheid en dat het fijn is als ouders straks
weer meer naar binnen kunnen komen en ouderavonden weer mogen en dat de 10
minutengesprekken dan weer kunnen. Ook geeft de oudercommissies feedback over hoe zij de
opvang en communicatie ervaren als ouders en hoe de kinderen de activiteiten vinden.
Er is aan de oudercommissie om advies gevraagd over de tarieven, ruildagen, aanpassingen
pedagogisch beleid, zoals voedingsbeleid en VE beleidsmedewerker. Ook zijn de corona
maatregelen besproken. Verder is de lange termijn visie op het pedagogisch beleid en ontwikkeling
van nieuwe locaties besproken."
Klachten en geschillen
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor de afhandeling van klachten en geschillen.
Hieronder staat per onderdeel beschreven waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke
voorwaarden voldoet:
Klachtenregeling
SDK heeft een interne klachtenregeling voor de behandeling van klachten van ouders. Deze
regeling geeft ouders de mogelijkheid om een schriftelijke klacht in te dienen over:

Gedragingen van de houder of een personeelslid jegens een ouder of kind.

De overeenkomst tussen houder en ouder.
De houder heeft deze regeling schriftelijk vastgelegd in 'Intern Klachtreglement SDK
kinderopvang'. Een ouder moet een klacht schriftelijk indienen. In de klachtenregeling staat
beschreven hoe de houder de klacht daarna behandelt.
De houder informeert ouders over de klachtenregeling door vermelding op de website, beschreven
het pedagogisch beleidsplan.
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Klachtenjaarverslag
De houder heeft over 2020 een klachtenjaarverslag opgesteld. In het klachtenjaarverslag staan de
volgende onderdelen beschreven:

Een korte beschrijving van de klachtenregeling.

Informatie over de manier waarop de houder de ouders heeft geïnformeerd over de
klachtenregeling.

Het aantal en de aard van de klachten per locatie.

De strekking van de oordelen.
De houder heeft klachtenjaarverslag voor 1 juni 2021 bekend gemaakt aan de ouders en aan de
toezichthouder gestuurd.
Geschillencommissie Kinderopvang
De houder is ook aangesloten bij de erkende landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. De
Geschillencommissie Kinderopvang behandeld geschillen over:




Het gedrag van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouders of kind;
Het contract tussen houder en ouder;
Geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het
wettelijk adviesrecht.

Gebruikte bronnen











Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager en directeur via email)
Interview (Beroepskrachten)
Landelijk Register Kinderopvang
Reglement oudercommissie
Website
Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Theoretisch kader v.2021.2)
Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid Werkplan v.2021.3)
Klachtenregeling
Jaarverslag klachten (over 2020)
Aansluiting geschillencommissie
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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 )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder
geval wordt ingegaan op de wijze waarop:
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke
beroepskracht de mentor is van het kind.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze,
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimumaantal
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen
verlaten.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de
wijze waarop zij hierbij worden begeleid.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d 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 )
Voorschoolse educatie
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de voor het kindercentrum
kenmerkende visie op de voorschoolse educatie en de wijze waarop deze visie is te herkennen in
het aanbod van activiteiten.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
het jonge kind wordt gestimuleerd, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en
sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ontwikkeling van
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peuters wordt gevolgd en de wijze waarop het aanbod van voorschoolse educatie hierop wordt
afgestemd.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder c Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop de ouders worden
betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder d Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, op zo concreet en toetsbaar mogelijke wijze, de inrichting van een
passende ruimte waarin voorschoolse educatie wordt verzorgd en de wijze waarop passend
materiaal voor voorschoolse educatie beschikbaar wordt gesteld.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder e Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, de wijze waarop vorm wordt gegeven
aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan een zorgvuldige
overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder f Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden beschrijft in het
pedagogisch beleidsplan, zo concreet en toetsbaar mogelijk, hoe het aanbod voorschoolse educatie
zodanig is ingericht dat een kind vanaf de dag dat het tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf
jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan ontvangen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 1 onder g Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden geeft uitvoering
aan het pedagogisch beleidsplan wat de aanvullende onderwerpen voor voorschoolse educatie
betreft, evalueert de uitvoering jaarlijks, en stelt het plan zo nodig aan de hand hiervan bij.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4a lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
Het aanbod voorschoolse educatie is zodanig ingericht dat een kind vanaf de dag dat het
tweeëneenhalf jaar oud wordt in anderhalf jaar ten minste 960 uur voorschoolse educatie kan
ontvangen. Voor zover het gerealiseerde aanbod voorschoolse educatie meer dan zes uur per dag
omvat, blijft dat daarbij buiten beschouwing.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 lid 1 en 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per
acht kinderen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 en 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie )
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt geboden draagt er zorg voor
dat beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van een opleiding zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao
Kinderopvang.
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OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EUberoepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 1, 5 en 7 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie; art 10c Regeling Wet kinderopvang)
Onderdeel van een beroepsopleiding vormt ten minste een met gunstig gevolg afgesloten
keuzedeel dat is gericht op het ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie en dat ten
minste kennis en vaardigheden omvat met betrekking tot:
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie,
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal,
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling,
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van
voorschoolse educatie,
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, en
e. het vormgeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie.
In afwijking hiervan is het keuzedeel niet vereist indien de genoemde kennis en vaardigheden al
onderdeel zijn van de beroepsopleiding waarop de kwalificatie is gericht.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 en 3 onder a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit
voorschoolse educatie)
OF
De bezitter van een getuigschrift dat niet een keuzedeel voorschoolse educatie in de
beroepsopleiding omvat, maakt aantoonbaar dat met gunstig gevolg scholing is afgerond,
bestaande uit ten minste 12 dagdelen, die specifiek is gericht op het verwerven van kennis en
vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie als genoemd in het Besluit
basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie)
De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (als genoemd in het Besluit basisvoorwaarden
kwaliteit voorschoolse educatie) van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden.
De houder geeft op concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het
plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij.
(art 1.50b en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; 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.
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(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

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 participerende ouder;
c. 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;
d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen worden opgevangen;
e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
f. 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 f
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 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 kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.
(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1, 2 en 19a 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.
(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)
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 de rekenregels;
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen het
minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3, 4, 7, 9 en bijlage 1 onderdeel
a en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet kinderopvang )
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang.
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 Regeling Wet
kinderopvang)
Indien de inzet van het aantal in te zetten beroepskrachten als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts één beroepskracht aanwezig is,
is tevens een volwassene beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in
het kindercentrum aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit.
De houder van een kindercentrum informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de
naam en het telefoonnummer van deze persoon.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het
kindercentrum aanwezig.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder van het kindercentrum zet de pedagogisch beleidsmedewerker voor het coachen van
beroepskrachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden en de totstandkoming en
implementatie van pedagogische beleidsvoornemens voor het vereiste aantal uren in. Het minimaal
aantal uren inzet wordt jaarlijks bepaald op grond van de rekenregels in het besluit.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 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 en 1.60c lid 1 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.
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Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale grootte van de
gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het Besluit kwaliteit
kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8, 9 en 10 Besluit kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende
stamgroep zijn toegewezen.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee vaste beroepskrachten
toegewezen, waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat
kind. Indien er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten
tegelijkertijd gewerkt wordt dan worden er ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen
aan een kind in de leeftijd tot één jaar.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen,
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één
jaar of ouder.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 en 19a Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
(art 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet Kinderopvang; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal
worden gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)
OF
De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Indien de herkomst van de kinderen in specifieke
omstandigheden daartoe noodzaakt, kan mede een andere taal als voertaal worden gebruikt,
overeenkomstig een door de houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder
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draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt
gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
De houder of voorgenomen houder van een kindercentrum stelt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid schriftelijk vast en verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder
evalueert, en indien nodig actualiseert, het veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden
na opening van het kindercentrum. Daarna houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid
actueel.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren,
evalueren en actualiseren.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval
wordt ingegaan op:
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen;
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen,
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich
verwezenlijken.
De houder van een kindercentrum beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van
het risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig
organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op
grensoverschrijdend gedrag.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.
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(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskrachtkindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig
is.
(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f en 7 lid 5 en 6 Besluit
kwaliteit kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen
tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp
aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere
regels.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling
Wet kinderopvang)
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende
elementen:
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. een afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van het
huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te beoordelen
of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan wel van een
vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen;
c. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen van
het stappenplan, inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor
de beslissing over het al dan niet doen van een melding;
d. indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;
e. specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang )
Het door de houder van een kindercentrum in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten
minste de volgende stappen:
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding;
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind;
d. het toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b;
het beslissen over:
- het doen van een melding, en
- het inzetten van de noodzakelijke hulp.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang )
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De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem bekend is
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis.
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze bekend is geworden dat een
ander ten behoeve van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, deze persoon de houder daarvan
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden
gesteld dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit
misdrijf, is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing.
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat,
indien een bij de onderneming werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon
die tevens houder is zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de
zeden of mishandeling jegens een kind dat gebruik maakt van de door de houder geboden
kinderopvang, deze persoon in contact kan treden met de vertrouwensinspecteur kinderopvang en
in geval van een redelijk vermoeden onverwijld aangifte doet bij een daartoe aangewezen
opsporingsambtenaar.
(art 1.51c Wet kinderopvang)

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 10 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar
evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan
het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur
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aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het
kindercentrum is gevestigd.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Een kindercentrum beschikt voor kinderen tot de leeftijd van anderhalf jaar over een op het aantal
aanwezige kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Ouderrecht
Informatie
De houder van een kindercentrum informeert de ouders en eenieder die daarom verzoekt over het
te voeren beleid zoals beschreven in artikel 1.48d tot en met 1.57d van de wet.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum informeert ouders en personeel over het inspectierapport door
het zo spoedig mogelijk na ontvangst op de eigen website te plaatsen op een gemakkelijk vindbare
plaats. Indien geen website aanwezig is legt de houder een afschrift van het inspectierapport ter
inzage op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de mogelijkheid om geschillen aan de
geschillencommissie voor te leggen op passende wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum informeert de ouders nadrukkelijk over de tijden waarop er
minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal aanwezige kinderen,
alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en wordt voldaan aan de
inzet van het minimaal aantal beroepskrachten op basis van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.50 lid 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 3 lid 4 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Oudercommissie
De houder van een kindercentrum heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel
1.58, tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement
oudercommissie vastgesteld.
(art 1.46 lid 2 en 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang)
Het reglement voor de oudercommissie omvat in ieder geval regels omtrent:
- het aantal leden;
- de wijze waarop de leden worden gekozen;
- de zittingsduur van de leden.
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang)
Het reglement voor de oudercommissie bevat geen regels omtrent de werkwijze van de
oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum wijzigt het reglement voor de oudercommissie na instemming
van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang)
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Er is, zes maanden na registratie, een oudercommissie ingesteld die tot taak heeft de houder van
een kindercentrum te adviseren over de onderwerpen in artikel 1.60 van de Wet.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen en de houder zich aantoonbaar voldoende
heeft ingespannen om een oudercommissie in te stellen.
(art 1.58 lid 1 en 2 Wet kinderopvang)
Personen werkzaam bij het kindercentrum zijn geen lid van de oudercommissie.
(art 1.58 lid 5 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang)
De leden van de oudercommissie worden gekozen uit en door de ouders van wie de kinderen in het
kindcentrum worden opgevangen.
(art 1.58 lid 4 Wet kinderopvang)
De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze.
(art 1.58 lid 6 Wet kinderopvang)
Klachten en geschillen
De houder van een kindercentrum treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
van een kindercentrum indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk afhandelt;
- de klacht uiterlijk zes weken na indiening afhandelt;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum brengt de klachtenregeling ten behoeve van ouders en
wijzigingen daarvan op een passende wijze onder de aandacht van ouders en handelt
overeenkomstig deze klachtenregeling.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat, indien een jaarverslag klachten vereist
is omdat er in het betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, over elk kalenderjaar in
het eerstvolgende kalenderjaar voor 1 juni een jaarverslag klachten wordt opgesteld. In het
jaarverslag wordt ten minste opgenomen:
- een beknopte beschrijving van de klachtenregeling:
- informatie over de wijze waarop ouders zijn geïnformeerd over de klachtenregeling;
- het aantal en de aard van de behandelde klachten per locatie;
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- de strekking van de oordelen en de aard van de getroffen maatregelen;
- het aantal en de aard van de door de geschillencommissie behandelde geschillen, betreffende
ouders of de oudercommissie.
Het jaarverslag is niet herleidbaar tot natuurlijke personen tenzij het de houder zelf betreft en
bevat geen adresgegevens, uitgezonderd het kindercentrum dat is gevestigd op het woonadres van
de houder die een natuurlijke persoon is.
(art 1.57b lid 2 onder e en f, 4, 5, 6 en 9 Wet kinderopvang )
De houder van een kindercentrum zendt, indien een jaarverslag klachten vereist is omdat er in het
betreffende jaar klachten bij de houder zijn ingediend, het jaarverslag klachten voor 1 juni van het
daaropvolgende kalenderjaar aan de toezichthouder en brengt het verslag gelijktijdig op passende
wijze onder de aandacht van de ouders.
(art 1.57b lid 8 en 9 Wet kinderopvang)
De houder van een kindercentrum is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang voor
het behandelen van:
a. geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder;
b. geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het Wettelijk
adviesrecht.
(art 1.57b, 1.57 lid 1, 1.60 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening

: SDK Intermezzo

Website

: http://www.sdk-kinderopvang.nl

Aantal kindplaatsen

: 64

Gesubsidieerde voorschoolse educatie

: 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

: SDK Kinderopvang B.V.

Adres houder

: Noorderkroonstraat 164

Postcode en plaats

: 3318 VT 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

: 3300 AD DORDRECHT

Telefoonnummer

: 078-7708500

Onderzoek uitgevoerd door

: J. van der Plas

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente

: Hoeksche Waard

Adres

: Postbus 2003

Postcode en plaats

: 3260 EA Oud-Beijerland
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Planning
Datum inspectie

: 22-09-2021

Opstellen concept inspectierapport

: 06-10-2021

Vaststelling inspectierapport

: 14-10-2021

Verzenden inspectierapport naar houder

: 14-10-2021

Verzenden inspectierapport naar
gemeente

: 14-10-2021

Openbaar maken inspectierapport

: 21-10-2021
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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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