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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 de beroepskwalificaties en de meldcode kindermishandeling. 

 De toezichthouder heeft het personenregister kinderopvang gecontroleerd. 

 Locatiebezoek, waarbij de toezichthouder het pedagogisch klimaat heeft geobserveerd. Ook 

heeft de toezichthouder gesproken met de beroepskrachten en locatiemanager kinderopvang. 

  

In ieder hoofdstuk staat een korte beschrijving van de getoetste kwaliteitseisen. In de inleiding 

staat een korte toelichting op deze eisen. Achterin het rapport staat de itemlijst van de getoetste 

voorwaarden.   

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  

Buitenschoolse opvang (BSO) Klimboom maakt deel uit van SDK Kinderopvang. SDK Kinderopvang 

biedt dagopvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeentes Dordrecht en Oud-Beijerland. 

  

Het managementteam bestaat uit de directie, locatiemanagers, personeelsmanager en de 

pedagoog. Aan iedere locatie is een pedagogisch coach gekoppeld die de beroepskrachten op 

pedagogisch vlak ondersteuning biedt. Per vestiging is een locatiemanager aangesteld. De 

locatiemanagers zijn verantwoordelijk voor o.a. personele zaken, de dagelijkse zaken op facilitair 

gebied en de directe aansturing van beroepskrachten van een of meerdere opvanglocaties. De 

pedagoog binnen de organisatie vervult tevens de rol van de beleidsmedewerker. 

  

BSO Klimboom is sinds 7 maart 2014 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De 

locatie staat geregistreerd met 100 kindplaatsen. De BSO bestaat uit drie basisgroepen. De 

Brulapen en Chimpagnees voor kinderen van 4-6 jaar. De Slingerapen voor kinderen van 5-7 jaar 

en de Gorilla's voor de kinderen van 7-12 jaar. 

  

BSO 

Op de BSO wordt gewerkt met het door SDK ontwikkelde activiteitenprogramma 'BSO in bloei'. 

Een aantal weken lang staat een thema centraal en worden er wekelijks meerdere activiteiten 

aangeboden die gerelateerd zijn aan het thema van dat moment. 'Sport en bewegen', 'jij en de 

wereld', 'eten en drinken', 'kunst en kunstenaars', 'techniek en proefjes', 'muziek en theater' en 

'natuur en buiten' zijn de terugkerende elementen in de activiteiten per thema. 
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Onderzoeksgeschiedenis 

Op 17 september 2019 heeft een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden. BSO Klimboom voldoet 

aan de getoetste voorwaarden. 

  

Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op BSO Klimboom heeft 

geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

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. 

 

Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

SDK beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de locatie specifieke werkwijze is 

opgenomen. 

 

Uitvoering pedagogisch beleid 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op BSO Klimboom volgens het pedagogisch 

beleidsplan handelen. Uit de gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch 

handelen onderwerp is van gesprek. De locatiemanager bespreekt het pedagogisch klimaat met de 

beroepskrachten in werkoverleggen. Op de agenda van de werkoverleggen staan actuele thema's 

uit het pedagogisch beleid, zoals: de themaplanning en de meldcode kindermishandeling. 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 staan 2 basisdoelen beschreven. 

 

De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op de 

volgende momenten: tijdens het fruit eten en de activiteit. Onderstaande beschrijvingen laten 

enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien. 

 

Het bieden van emotionele veiligheid 

De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 

voldoende mate zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 

omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan 

en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 

geborgen kunnen voelen (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang). 
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De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de 

volgende voorbeelden: 

 

 De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 

complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als 

een kind dat nodig heeft. 

Tijdens het fruit eten op de Brulapen heeft de beroepskracht gesprekjes met verschillende 

kinderen. Eén van de kinderen roept naar de beroepskracht: "Ik wil een banaan, ik wil een 

banaan". "Weet je wat ik wil? Ik wil sneeuw! Ga jij dit voor mij regelen?", grapt de beroepskracht 

terug. "Nee", lacht het kind naar de beroepskracht. "Als jij sneeuw voor mij regelt, regel ik voor jou 

een banaan." Samen moeten de beroepskracht en het kind lachen. 

 

De beroepskracht vraagt aan de groep: "Bananen monsters, hebben wij er vandaag een paar?" De 

kinderen beantwoorden de beroepskracht lachend met 'ja' of 'nee'. De kinderen die een banaan 

willen hebben lopen naar de beroepskracht toe. 

 

Het lukt één van de kinderen niet om de schil van de banaan af te krijgen. Het kind raakt zichtbaar 

gefrustreerd. De beroepskracht ziet het gebeuren en neemt de banaan van het kind over. "Is het 

zo beter?", vraagt de beroepskracht terwijl zij de schil van de banaan haalt. Het kind knikt. "Heb je 

gewoon je dag niet moppie? Is het klaar voor vandaag?" De beroepskracht geeft het kind een aai 

over zijn hoofd. 

 

Eén van de kinderen uit de groep heeft de waterpokken. "Hallo, wat heb jij een mooie vlekjes. Heb 

je die van de Sint gekregen?", vraagt de beroepskracht aan het kind tijdens de begroeting. "Nee", 

lacht het kind. "O ik dacht dat je die in je schoen had gekregen!" De beroepskracht en het kind 

moeten samen lachen. 

 

 De beroepskrachten hebben 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. 

Op de Slingerapen zitten de kinderen in verschillende groepjes aan tafel. De beroepskracht zit aan 

tafel bij één van de groepjes en snijdt fruit voor de kinderen. "Wie kan mij updaten over het 

Sinterklaas Journaal?", vraagt de beroepskracht aan de kinderen. Een aantal kinderen steken hun 

vingers op. De beroepskracht geeft één van de kinderen de beurt. De kinderen vertellen om de 

beurt wat er de afgelopen tijd is gebeurd. De beroepskracht vraagt aan de hand van het verhaal 

door over deze gebeurtenissen. "Gaan jullie ook nog pakjesavond vieren?", vraagt de 

beroepskracht daarna. De kinderen roepen allemaal 'ja' terug. "Maar hoe kan dat dan? Het 

pakjesruim is nog dicht?" De kinderen leggen de beroepskracht uit hoe het opgelost is. Als laatste 

vraagt de beroepskracht of de kinderen nog iets in hun schoen hebben gehad. Alle kinderen 

reageren dat zij iets hebben gekregen. "Iedereen? O, dan gaan we iedereen één voor één even 

langs!" De beroepskracht geeft de kinderen om de beurt de mogelijkheid om te vertellen. 

  

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: 
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 Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde individuele en groepsactiviteiten. De 

activiteiten zijn gevarieerd en bieden zowel rustmomenten als actieve uitdaging. Kinderen 

hebben er plezier en zin in. Ieder kind krijgt leer-/ervaringskansen naar eigen wens en 

behoefte. 

 De beroepskrachten hebben een herkenbaar programma, waarbij (veel) ruimte is of gemaakt 

kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor gesprek en 

leermomenten. 

Op alle drie de groepen wordt na schooltijd gezamenlijk fruit gegeten. Na het fruit eten mogen de 

kinderen kiezen waar zij mee willen gaan spelen. De locatie bestaat uit drie verdiepingen. Wanneer 

de kinderen naar een andere verdieping willen overleggen zij met de beroepskracht. Wanneer de 

kinderen vragen hebben lopen zij naar de beroepskracht toe. De beroepskrachten maakt 

oogcontact of buigt op ooghoogte om met de kinderen te praten. 

 

Bij de Slingerapen spelen de kinderen in groepjes door de ruimte. Vier jongens spelen met de 

auto's in de autohoek. Drie kinderen zijn met de beroepskracht bezig met een activiteit. De 

kinderen mochten kiezen of zij hier aan mee wilden doen. Zij beschilderen een groot laken wat in 

de groep wordt opgehangen. Eén aantal kinderen spelen met elkaar in de gemaakte pietenhoek en 

vier kinderen zitten met elkaar aan tafel te kleuren. De kinderen kletsen gezellig met elkaar. 

 

Bij de Gorilla's wordt een groepsactiviteit gedaan. De kinderen zitten met elkaar in de kring en 

spelen het Sinterklaas dobbelspel. Om de beurt mogen de kinderen met de dobbelsteen gooien en 

de bijbehorende opdracht uitvoeren. Alle kinderen zijn betrokken bij de activiteit en doen 

enthousiast mee. Er wordt onderling gelachen, gekletst en overlegd. 

 

Bij de Brulapen mogen de kinderen halverwege de middag kiezen of zij willen deelnemen aan de 

activiteit. Alle kinderen willen meedoen. Met elkaar wordt het pepernotenspel gespeeld. De 

beroepskracht zit bij de kinderen aan tafel en helpt hen bij het spel. Zij helpt de kinderen met de 

beurtverdeling en telt samen met de kinderen hoeveel er gegooid is. Tussendoor geeft zij de 

kinderen complimenten. Eén van de kinderen vindt het spel lastig. Het kind gooit met de 

dobbelsteen maar weet niet goed wat hij daarna moet doen. De beroepskracht loopt naar hem toe 

en bukt op ooghoogte. Samen ordenen zij de kaart van het spel goed. De beroepskracht vertelt het 

kind welk getal hij nu kan gooien. Het kind gooit nogmaals met de dobbelsteen. "Vier", roept hij. 

"Heel goed. Leg de pepernoten daar maar naar", de beroepskracht wijst de juiste plek aan. Het 

kind legt de pepernoten op de juiste plek. "Heel goed", complimenteert de beroepskracht. 

 

 Er is (binnen en buiten) voldoende spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden 

en leeftijdsgroepen. Er is gesloten en open spelmateriaal waar kinderen mee kunnen 

ontdekken en fantaseren. Er zijn (enkele) specifieke speelhoeken/-gebieden. 

 De inrichting van één de ruimte sluit aan op de behoefte van de 8+er. Zij kunnen zich daar 

terugtrekken voor ontspanning (chillen, gamen, hangen). 

BSO Klimboom is ingedeeld in drie verschillende leeftijdscategorieën. Elke groep heeft zijn eigen 

verdieping die bestaat uit één groot ruim lokaal. Alle verdiepingen staan in verbinding met elkaar 

door een grote 'Klimboom' aan de zijkant van het lokaal. Deze boom bevat een trap die naar elke 

verdieping leidt. De Klimboom bevat op elke verdieping een plateau waar de kinderen kunnen 

spelen of zich kunnen terugtrekken. 

 

Het lokaal van de Brulapen is ingedeeld in verschillende hoeken. Er zijn onder andere een 

huishoek, bouwhoek en een leeshoek met een bank. Er zijn verschillende tafelgroepjes waar aan 

geknutseld en gespeeld kan worden. De ruimte heeft een aparte hoek waar een grote uitgebreide 

zandtafel is gemaakt. Er zijn verschillende bakken met speelgoed. Zo zijn er bijvoorbeeld een 

treinbaan, grote domino blokken, puzzels, leesboeken, Playmobil en Duplo. 
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Bij de Slingerapen zijn onder andere verschillende gezelschapspellen, puzzels, een knikkerbaan, 

poppenhuis en een airhockeytafel. In de ruimte is een groot knutselatelier gemaakt, zijn er 

verschillende hoeken gemaakt waar gespeeld kan worden en staat er een bank om op te relaxen.  

  

De ruimte van de Gorilla's bestaat uit verschillende hoeken, eventueel afgeschermd met doeken, 

waar de kinderen zich kunnen terugtrekken. Er staan verschillende banken en er is een tv. In de 

klimboom is een hangmat opgehangen. Daarnaast is er een knutselhoek ingericht met een 

werkbank. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) 

 Pedagogisch beleidsplan (versie 2021.2 reeds in het bezit van GGD ZHZ) 

 Pedagogisch werkplan (versie 2021.3 reeds in het bezit van GGD ZHZ) 

 Interview beroepskrachten 
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Personeel en groepen 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

Binnen de buitenschoolse opvang is het verplicht om de kinderen op te vangen in vaste 

basisgroepen. 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 basisgroepen 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 zijn ingeschreven en gekoppeld in het 

personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. 

Opleidingseisen 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 

  

De werkzame beroepskrachten 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 met betrekking tot de inzet van beroepskrachten 

op BSO Klimboom. 

 

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 de aanwezigheidslijsten en observatie. 

  

Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit: 

Groep Leeftijden Aanwezige kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 

Brulapen/Chimpagnees 4-6 jaar 10 kinderen 1 beroepskracht 1 beroepskracht 

Slingerapen 5-7 jaar 15 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 

Gorilla's 7-12 jaar 19 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 
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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 BSO Klimboom worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Elk kind wordt opgevangen 

in één basisgroep. De volgende groepen zijn aanwezig: 

 

Groep Leeftijden Kindaantal Maximaal kindaantal 

Brulapen/Chimpansees 4-6 jaar 10 kinderen 20 kinderen 

Slingerapen 5-7 jaar 15 kinderen 20 kinderen 

Gorilla's 7-12 jaar 19 kinderen 24 kinderen 

 

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 basisgroep van het kind en 

welke beroepskrachten op deze groep werken. De organisatie informeert de ouders en 

kinderen door middel van een intakegesprek en het informatiebord op de groep. 
 

Gebruikte bronnen 

 Observatie(s) 

 Diploma/kwalificatie beroepskrachten (ingezien op 30 november 2021) 

 Presentielijsten (ingezien op 30 november 2021) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) (ingezien op 30 november 2021) 

 Personen register kinderopvang (geraadpleegd op 21 december 2021) 

 Landelijk register kinderopvang (geraadpleegd op 21 december 2021) 

 



 

 

11 van 18 

Inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-11-2021 

SDK Klimboom te Oud-Beijerland 

 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet zorgen voor veilige en gezonde opvang.  

 

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. 

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 Kinderopvang heeft organisatiebreed de meldcode vastgesteld. In de meldcode staat in 

stappen aangegeven hoe personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 

omgaat. 

 

De locatie gebruikt een meldcode die gebaseerd is op het model dat is uitgegeven door de 

Brancheorganisatie kinderopvang. 

 

Sinds 1 januari 2019 is een afwegingskader een verplicht onderdeel van de meldcode. Het 

afwegingskader is een kader dat het mogelijk maakt voor personeel om te beoordelen of er sprake 

is van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Hierdoor 

kan het personeel beslissen of zij een melding moeten doen. Het afwegingskader is opgenomen in 

de meldcode. 

 

Stappenplan 

In de meldcode is een stappenplan opgenomen. Het stappenplan voldoet aan de gestelde eisen. 

 

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 locatiemanager kennis en gebruik van de meldcode bevordert door 

kennisoverdracht tijdens werkoverleggen en cursussen. 

 

Uit gesprek blijkt dat de beroepskrachten weten wie de persoon is die eindverantwoordelijk is voor 

de beslissing van het wel of niet doen van een melding. De beroepskrachten weten de eerste 

stappen uit de meldcode te benoemen. 
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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. 

 

Uit gesprek met een beroepskracht blijkt dat zij daarvan voldoende op de hoogte is. 
 

Gebruikte bronnen 

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 Interview beroepskrachten 

 Interview locatiemanager 
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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 en 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 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. 
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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 van een kindercentrum 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. 

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 en 1.60c lid 2 Wet kinderopvang; art 15 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 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 3 Regeling 

Wet kinderopvang) 

 
 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 

wordt opgevangen, met dien verstande dat:  

- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 

kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van de rekenregels. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3, 4, 8 en bijlage 1 onderdeel b 

en c Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling Wet 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) 

 

Veiligheid en gezondheid 

 

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;  
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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 14 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; 

e. 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 14 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

De houder van een kindercentrum 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 van het 

kindercentrum 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) 

 



 

 

16 van 18 

Inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 30-11-2021 

SDK Klimboom te Oud-Beijerland 

 

 

Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : SDK Klimboom 

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

Vestigingsnummer KvK : 000012589586 

Aantal kindplaatsen : 100 

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 :  C. Hilgeman 

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Hoeksche Waard 

Adres : Postbus 2003 

Postcode en plaats : 3260 EA Oud-Beijerland 

Planning 

Datum inspectie : 30-11-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 07-01-2022 

Vaststelling inspectierapport : 19-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 19-01-2022 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 19-01-2022 
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Openbaar maken inspectierapport : 27-01-2022 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


