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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 en het veiligheid- 

en gezondheidsbeleid. 

 De toezichthouder heeft het personenregister kinderopvang gecontroleerd. 

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

heeft de toezichthouder gesproken met de 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  

Algemeen 

KDV Albatros maakt deel uit van de SDK kinderopvang. De organisatie biedt kinderopvang en 

buitenschoolse opvang aan in Dordrecht en in Oud-Beijerland. 

Het managementteam bestaat uit de directie, locatiemanagers, personeelsmanager en (ortho-) 

pedagogen. Per vestiging is een locatiemanager aangesteld. Aan iedere locatie is tevens een 

pedagogisch coach gekoppeld die het team op pedagogisch vlak ondersteuning kan bieden.  

 

KDV Albatros is sinds 1 januari 2013 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De 

registratie is afgegeven voor 32 kindplaatsen. Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 stamgroepen van 

maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 - 4 jaar. 

  

Onderzoeksgeschiedenis 

In 2018 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden waarbij een tekortkoming is geconstateerd 

wat betreft de registratie van een beroepskracht in het PRK. In 2019 is tijdens de jaarlijkse 

inspectie voldaan aan de getoetste voorwaarden. 

  

Door de Coronacrisis zijn in 2020 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Bij KDV Albatros heeft 

geen inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2020. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het beleid van de houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen. 
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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 de houder een pedagogisch 

werkplan waarin de specifieke werkwijze staat. 

  

De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het pedagogisch beleid. 

De houder zorgt er voor dat de beroepskrachten bij KDV Albatros 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 en vrijwilligers. 

 De beroepskracht-kindratio bij KDV Albatros.  
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Uitvoering pedagogisch beleid 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten bij KDV Albatros volgens het pedagogisch 

beleidsplan werken. 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 veiligheid en gezondheid 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: de kring, activiteiten in groepjes en het buitenspelen. 

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: 

  

 Er is een dagschema met dagelijkse routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Het biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor enige flexibiliteit voor 

onvoorziene situaties of uitloop van geplande activiteiten. 

 

Observatie: De kinderen zitten in de kring. Er worden liedjes gezongen. De kinderen geven aan 

welk liedje ze willen zingen. De beroepskracht vraagt "weet je nog een liedje om te zingen?" Een 

kind zegt "van het olifantje". "Het olifantje in het bos bedoel je?" het kind knikt bevestigend. Ze 

zingen gezamenlijk het lied en maken de gebaren die bij het lied horen. Een ander kind wil het lied 

van de krokodil zingen. Daarna volgt het lied van het kleine blauwe autootje op verzoek van een 

kind. De kinderen klappen en stampen erbij. 

Aan het einde van de kring zetten de kinderen hun naamkaartje op het bord bij een speelhoek. De 

kinderen kunnen kiezen uit de bouwhoek, de huishoek, de leeshoek of puzzelen aan tafel. Als er 3 

naamkaartjes bij de bouwhoek staan zegt de beroepskracht "kijk, 1, 2, 3 naamkaartjes, die hoek is 

vol". Een kind wil ook in de bouwhoek, maar moet iets anders kiezen. Het kind kiest voor de 

huishoek. 

  

 Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich 

op hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien, zowel in positieve zin (blij, tevreden, 

nieuwsgierig, enthousiast) als in negatieve zin (boos, verdrietig). De emoties zijn passend bij 

de situatie. 
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Observatie: Er zijn 3 kinderen aan het spelen in de huishoek. De huishoek is voor het thema 'Puk 

eet smakelijk' verbouwd tot pizza bakkerij. Alle 3 de kinderen willen tegelijk met de pizza spelen. 

Een kind begint te huilen. De beroepskracht komt erbij en zegt "ho, ho, hij heeft nu de pizza. Ze 

knielt bij het kind en zegt "als je iets niet wilt zeg je stop, dat wil ik niet", daarbij maakt ze het 

stopgebaar met haar hand naar voren. De jongen huilt niet meer en krijgt de pizza terug.  

De beroepskracht zegt "zet de pizza maar in de oven, hij moet nog even bakken". De andere 

kinderen dekken alvast de tafel. Het kind bij de oven zegt "de pizza is klaar". Hij neemt de pizza uit 

de oven en legt de stukken in de doos. Hij loopt naar de tafel en legt op ieder bordje een pizza 

punt. De beroepskracht zegt "hoeveel pizzapunten zijn er?" De kinderen tellen 4 pizzapunten. 

"Hoeveel kinderen zijn er?" Ze tellen tot 4. "Dan is er 1 kindje teveel in de keuken", zegt de 

beroepskracht. De beroepskracht zegt tegen het meisje "jij had voor de boekjes gekozen".  

De beroepskracht neemt het meisje aan de hand mee naar de leeshoek. Het meisje begint te 

huilen. De beroepskracht gaat met het meisje op de bank zitten en samen lezen ze een boekje.  

Het meisje stopt met huilen.   

  

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: Er spelen 3 kinderen in de autohoek. De garage staat op een tafeltje. De kinderen 

hebben alle 3 een auto in hun hand. De auto's laten ze van de glijbaan van de garage naar 

beneden glijden. De auto's vallen daardoor op de grond. De kinderen hebben zichtbaar veel plezier 

in het spel. De beroepskracht komt erbij en geeft aan dat dit niet de bedoeling is. "Zet de garage 

maar op de vloer", zegt de beroepskracht. De kinderen doen wat er gevraagd wordt en spelen op 

de vloer verder. De kinderen halen alle auto's uit het krat en maken een lange rij van auto's.  

De beroepskracht staat te kijken en vraagt "zijn jullie een file aan het maken"? "Ja", zegt een kind 

zonder op te kijken. "Dat is een lange rij", zegt de beroepskracht. De kinderen reageren niet maar 

maken de rij steeds langer. 

Een kind maakt een puzzel aan tafel. Het is een puzzel van een beer. Ieder puzzelstukje is een 

onderdeel van de beer. De beroepskracht zit bij het kind. "het hoofd weet je goed zeg", zegt de 

beroepskracht, "nu zijn been nog". Het kind legt ook het laatste stukje op de goede plek. Het kind 

pakt de puzzel op en laat alle stukjes op de tafel vallen. Hij maakt de puzzel nog een keer. Deze 

keer lukt het hem zelf alle stukjes op de goede plek te leggen. Een ander kind maakt de puzzel met 

de auto's. De auto's zijn verschillend, van klein naar groot. Het kind probeert de auto's op de goed 

plek te leggen. Het lukt niet zo goed en hij zet de puzzelstukjes rechtop op de tafel. De 

beroepskracht ziet het en samen zetten ze de auto's in volgorde van klein naar groot. 

  

 Kinderen gaan dagelijks een (vast) deel van de tijd naar buiten. In de buitenruimte is 

spelmateriaal aanwezig; kinderen worden aangezet tot individueel en gezamenlijk spel. 
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Observatie: De kinderen spelen buiten op de speelplaats. De kinderen spelen in de zandbak of 

fietsen rond met een loopfiets of een driewieler. De pop Puk is ook mee naar buiten. Een kind zit 

op de fiets en zet Puk voor zich op de fiets. Zo rijdt hij rond over de speelplaats. Als Puk op de 

grond valt stopt het kind met fietsen en raapt Puk op. Hij schudt het zand van Puk af. Hij ziet dat 

de beroepskracht kijkt. De beroepskracht zegt "geeft niet hoor, hij kan wel tegen een stootje". 

Een meisje draagt een pop op haar arm. Een ander kind komt met de fiets langs het meisje en wil 

de pop pakken. De beroepskracht ziet het en loopt naar het kind op de fiets. Zij laat het kind 

stoppen en samen lopen ze naar het meisje. De beroepskracht gaat op ooghoogte zitten bij de 

kinderen en zegt "je weet dat je niet mag afpakken, wat zeg je dan tegen haar?" Het kind zegt 

"sorry" en fietst weer verder. 

De beroepskracht zingt het lied over opruimen. De kinderen brengen de fietsen naar de schuur.  

De beroepskracht zegt tegen een kind "wil je ook even helpen"? Het meisje wil dat wel en raapt 

scheppen en emmertjes op uit de zandbak. Ze legt ze in de mand. De beroepskracht zegt "goed zo! 

Jij kunt goed helpen". 

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 

Bij KDV Albatros 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 Albatros 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 Albatros beschikt over een beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan van KDV Albatros 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. 
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 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.   

  

Uitvoering pedagogisch beleidsplan 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten bij KDV Albatros 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 werkplan staat: 

"Bij Uk & Puk zijn twaalf thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, 
dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze 

activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is 

er aandacht voor vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, 

motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Ook worden richtlijnen gegeven voor de 

inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal." 

  

Observatie: Het thema van Uk en Puk is momenteel 'Puk eet smakelijk'. In de groepsruimte zijn 

verschillende hoeken waar kinderen kunnen spelen, zoals een bouwhoek, autohoek en leeshoek. 

De huishoek is vanwege het thema ingericht als pizzabakkerij. De kinderen spelen graag in deze 

hoek. Er is een keuken, tafel met stoelen, serviesgoed en potten en pannen. De speelgoed pizza's 

zijn erg in trek. De kinderen spelen een rollenspel en gebruiken hun fantasie. De pizza's gaan in de 

oven en de pizzastukken worden verdeeld over de borden. 

De pop Puk is duidelijk aanwezig, zelfs bij het buiten spelen. Puk mag mee op de fiets. Puk gaat 

ook weleens uit logeren bij de kinderen thuis. Bij het thema 'Puk eet smakelijk' worden ook 

banaantjes geteld, tuinkers gezaaid, een placemat gemaakt met een bord, vork en lepel. In de 

groepsruimte is een plaat aan de muur over dit thema met woorden, zoals: het fruit, lekker, 

afwassen, de pan, de melk, het koekje, groente, banaan, het ei, de lepel, etc. 

  

 De beroepskrachten volgen de ontwikkeling van het kind. 

  

In het pedagogisch werkplan staat: 

"In de kinderopvang en op de peuterspeelzaal wordt nauw gevolgd hoe elk kind zich ontwikkelt, 

zodat dit gericht gestimuleerd kan worden. De pedagogisch medewerkers observeren de hele dag 

door. Aan de hand van hun dagelijkse observaties zien ze hoe het met een kind gaat. Hier kunnen 

zij hun eigen handelen op afstemmen. De kleine dagelijkse opvallende zaken worden direct met de 

ouders gedeeld bij het ophalen. Daarnaast worden op vaste leeftijden observatielijsten ingevuld, 

om de ontwikkeling van kinderen in kaart te brengen. Deze observatiegegevens kunnen voor zowel 

ouders als pedagogisch medewerkers een aanleiding zijn om in gesprek te gaan met elkaar over de 

ontwikkeling van het kind." 

  

De beroepskracht vertelt dat de kinderen tijdens de 2 jaar dat ze bij de peuteropvang komen 4 x 

geobserveerd worden aan de hand van de methode 'doen, praten en bewegen'. De observaties 

worden besproken met de ouders. Tijdens de coronapandemie waren er geen gesprekken op 

locatie, maar werden de boekjes meegegeven aan de ouders. Nu komen de ouders wel weer op 

locatie. Tevens geeft de beroepskracht aan dat de kinderen dagelijks gevolgd worden. De 

beroepskrachten kijken bewust naar het welbevinden van de kinderen, hoe ze met de activiteiten 

en het groepsgebeuren omgaan. 
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Beroepskracht-kindratio en groepsgrootte 

De houder voldoet aan de voorwaarde voor de maximale groepsgrootte. De stamgroep bestaat uit 

maximaal zestien aanwezige kinderen. 

  

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het aantal aanwezige 

kinderen voldoet aan de wettelijke voorwaarde. Er is minimaal één beroepskracht voorschoolse 

educatie per acht kinderen. 

Tijdens het inspectiebezoek worden er bij de Troetelberen 13 kinderen en bij de Eendjes 10 

kinderen 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 zijn in het bezit van een bewijs dat zij een scholing, met goed 

gevolg, hebben afgerond voor kennis en vaardigheden van voorschoolse educatie. 

Een 5e beroepskracht is bezig met de basistraining VE, daarvan is een inschrijfbewijs ingezien. 

Uit de certificaten/diploma's blijkt dat de beroepskrachten taalniveau 3F hebben op de onderdelen 

'mondelinge taalvaardigheid' en 'lezen'. 

 

Opleidingsplan 

KDV Albatros 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. Een aantal beroepskrachten hebben de 

training 'Samen in bloei' gevolgd. Hierin leren pedagogisch medewerkers ook beter met elkaar 

communiceren, feedback geven en feedback ontvangen. De pedagogische coach ondersteunt de 

beroepskrachten bij het opstellen van handelingsplannen. Zij voert groepsbesprekingen met de 

teamleden en bij hulpvragen. Ook bespreekt zij met hen gedragingen van kinderen en observeert 

op de groepen. 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 

 Observatie(s) 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Theoretisch kader v2021.2) 

 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid Werkplan v2021.3) 

 Certificaten voorschoolse educatie 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie (2021) 
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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, vrijwilliger en pedagogisch coach 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 

Albatros. 

  

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, het personeelsrooster en de 

observatie. 

 

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

  

Groep Leeftijden Aanwezige 

kinderen 

Benodigde inzet Aanwezige inzet 

Troetelberen 

 

2 - 4 jaar 13 kinderen 2 beroepskrachten 3 beroepskrachten 

Eendjes 2 - 4 jaar 10 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten + 1 

vrijwilliger 
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Afwijking van de beroepskracht-kindratio 

Er staat niet beschreven in het pedagogisch beleidsplan dat er wordt afgeweken van de 

beroepskracht-kindratio. De houder wijkt in de praktijk ook niet af van de beroepskracht-kindratio. 

  

De peuteropvang is alleen in de ochtenden aanwezig. 

  

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 beroepskracht-

kindratio. 

  

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. 

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 

Bij KDV Albatros worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Elk kind wordt opgevangen in 

één stamgroep. De volgende groepen zijn aanwezig: 

 

Groep Leeftijden Kindaantal Maximaal kindaantal 

Troetelberen 2 tot 4 jaar 13 kinderen 16 kinderen 

Eendjes 2 tot 4 jaar 10 kinderen 16 kinderen 
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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 intakegesprek, via het ouderportaal, foto's bij de groepen en 

mondeling tijdens halen en brengen. 

 

Vaste gezichtencriterium 

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) 

 Observatie(s) 

 Personenregister Kinderopvang 

 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Theoretisch kader v2021.2) 

 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid Werkplan v2021.3) 

 Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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 Albatros 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 

Albatros leren de beroepskrachten de kinderen omgaan met de kleine risico's door 'vallen en 

opstaan'. De regels en afspraken worden besproken en kinderen worden gewezen op gevaarlijke 

situaties. 
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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 (locatie) 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: 

 Het lokaal is voorzien van veel ramen 

 Er zijn altijd collega's in de buurt die binnen kunnen lopen 

 De beroepskrachten zijn in principe nooit alleen op de locatie 

 

Uitvoering in praktijk 

Bij KDV Albatros 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 'handhygiëne' 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 beroepskracht-

kindratio. In die situatie is er één andere volwassene in het pand aanwezig ter ondersteuning van 

deze beroepskracht. 

 

EHBO 

Bij KDV Albatros 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. 

 

 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 

 Observatie(s) 

 EHBO-certificaten 

 Beleid veiligheid- en gezondheid (Risico inventarisatie Troetelberen en Eendjes) 

 Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleid Theoretisch kader v2021.2) 

 Pedagogisch werkplan (Pedagogisch beleid Werkplan v2021.3) 
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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 EU-

beroepskwalificaties, 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) 

 
 

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. 

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 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) 
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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 

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; 
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- 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. 

(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 beroepskracht-

kindratio 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : SDK Albatros 

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

Vestigingsnummer KvK : 000012589586 

Aantal kindplaatsen : 32 

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 : Dordrecht 

Adres : Postbus 8 
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Postcode en plaats : 3300 AA DORDRECHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 28-10-2021 

Opstellen concept inspectierapport : 11-11-2021 

Vaststelling inspectierapport : 25-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar houder : 25-11-2021 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-11-2021 

Openbaar maken inspectierapport : 02-12-2021 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


