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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. 

Dit jaarlijks onderzoek heeft de toezichthouder uitgevoerd op basis van risicogestuurd toezicht.     
De GGD’en in Nederland werken volgens een model voor risicogestuurd toezicht. Dit doen zij om 

meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang mogelijk te maken. Uitgebreider onderzoek 
waar nodig, minder uitgebreid waar mogelijk. 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenonderzoek naar de beroepskwalificaties. 

• 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. 

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  

Buitenschoolse opvang Vest 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 Vest is sinds 15 oktober 2010 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De locatie 

staat geregistreerd met 120 kindplaatsen. De BSO bestaat uit 5 basisgroepen. Er zijn 3 

basisgroepen die bestaan uit maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar en 6 tot 9 jaar. 

Daarnaast bestaan de 2 groepen van 7-13 jaar uit maximaal 30 kinderen.  
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Onderzoeksgeschiedenis 

Door de Coronacrisis zijn in 2021 niet alle kinderopvanglocaties bezocht. Op BSO Vest heeft geen 

inspectieonderzoek plaatsgevonden in 2021. 

Op 31 januari 2020 heeft een jaarlijks onderzoek plaatsgevonden. De houder voldeed aan de 

getoetste voorwaarden.  

 

Bevindingen op hoofdlijnen 

Het beleid van de houder voldoet aan de getoetste kwaliteitseisen. 

  

Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten zorgen voor 

een prettige, ontspannen sfeer. De beroepskrachten hebben voldoende interactie met de kinderen 

op de groep. Het activiteitenaanbod draagt op een positieve manier bij aan de ontwikkeling van de 

kinderen. 

 

 

 

 

Advies aan College van B&W 

Geen handhaving.  
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

Voor dit onderwerp gelden de volgende eisen: 

 

De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 

duidelijk hoe hij/zij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden 

en de overdracht van waarden en normen.  

 

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 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan. Als aanvulling hierop heeft de locatie een 

pedagogisch werkplan waarin de locatie specifieke werkwijze staat. 

 

Uitvoering pedagogisch beleid 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op de locatie 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. 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. 

 

De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op de 
volgende momenten: tijdens vrij spel en het fruitmoment. Onderstaande beschrijvingen laten 
enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien. 
 

Het bieden van emotionele veiligheid 
De houder besteedt aandacht aan de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en draagt er in 
voldoende mate zorg voor dat op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt 
omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan 

en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en 
geborgen kunnen voelen (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang). 

 
De beroepskrachten zorgen voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Dit blijkt uit de 
volgende voorbeelden: 
 

• Er heerst een ontspannen, open sfeer in de groep. 

De kinderen spelen vrij in de hoekjes. Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste 
kinderen zijn ontspannen bezig met hun spel. Er zit een groepje kinderen op de bank met een 
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Nintendo te spelen. Een aantal kinderen is aan het knutselen. Ook spelen er kinderen in de 

bouwhoek en in de leeshoek.  
 
De radio staat aan. Een kind mag kiezen welke muziek er op gaat. Het kind kiest voor de muziek 

van kinderen voor kinderen. De beroepskracht vertelt de kinderen dat zij in de middag op uitstapje 
gaan naar de ijssalon. Een aantal kinderen reageert hier op door het nieuws enthousiast aan de 
andere kinderen te vertellen.  

 
• Er is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde 

volgorde. Het biedt houvast voor kinderen.  
De kinderen gaan fruit eten. Voor het fruit eten krijgen de kinderen een polsbandje om, voor het 

uitstapje later die dag. Hierna wassen ze hun handen en gaan aan tafel zitten. Het fruit ligt op een 
tafel in 2 bakken. In de ene bak zitten stukjes geschild fruit. In de andere bak zitten ongeschilde 
fruitsoorten. De kinderen zitten aan tafels.  
De beroepskracht legt uit wat de bedoeling is: "Alle kinderen van 5 jaar mogen een stuk fruit 
kiezen". De jongste kinderen staan op van hun stoel en pakken fruit van de andere tafel. Zo mogen 
de kinderen om de beurt fruit pakken. Als iedereen een keer fruit heeft gepakt, mogen ze 

zelfstandig nog een keer fruit pakken.   

 
• De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen.                   

De beroepskrachten laten merken dat zij de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes en maken grapjes. Een beroepskracht zegt tegen een kind: "(Naam kind) je was 
toch zo aan het opdrukken vanochtend. Als je dan ook nog water drinkt, ben je echt een fit boy." 
Het kind glimlacht. Een ander kind laat weten dat zij een zachte appel heeft. De beroepskracht 

reageert hierop met: "Dan eet je er toch om heen". De beroepskracht maakt nog wat grapjes met 
het kind over de appel. De kinderen mogen naast de geschilde stukjes fruit ook hele stukken fruit 
pakken. De beroepskracht moedigt de kinderen aan om goed fruit te eten, omdat ze in de middag 
nog een heel stuk gaan lopen.  
Een kind heeft 2 stuks fruit gekozen en laat dit zien aan de beroepskracht. De beroepskracht zegt: 
"Goed zo (naam kind)." De beroepskracht zingt vervolgens liedjes over bananen. De beroepskracht 
en de kinderen lachen.  

 

Het overdragen van waarden en normen 

De houder draagt er zorg voor dat kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te 

maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een 

respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij. (bron: Besluit 
Kwaliteit kinderopvang) 
 
De beroepskrachten dragen waarden en normen over aan de kinderen. Dit blijkt uit de volgende 
voorbeelden: 
 

• Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.  

Een aantal kinderen rent op de groep. De beroepskracht spreekt de kinderen hier op aan en zegt: 
"Buiten rennen we". De kinderen gaan direct rustig lopen. De beroepskrachten hanteren de 
afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente wijze. De kinderen die op de 
Nintendo spelen wisselen na 15 minuten van speler. De beroepskracht zorgt ervoor dat de kinderen 
zich aan deze afspraken houden.  
Een kind zit op de leuning van de achterkant van de bank in de bouwhoek. De beroepskracht 

moedigt het kind aan om op het zitvlak van de bank te gaan zitten. Het kind doet wat de 
beroepskracht vraagt. 
 

• Beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de 
afspraken in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan 
welk gedrag bij welke situatie hoort in termen van 'wat er wel mag'. 

Een aantal kinderen heeft een tent gebouwd van doeken en andere materialen. Er staat een kist op 

een doek op een stoel die de doek op zijn plek houdt. De beroepskracht geeft aan dat zij bang is 
dat het kistje op een van de kinderen valt. Zij legt het gevaar uit aan de kinderen en wil de 
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kinderen helpen om een veilige tent te maken. Zij motiveert de kinderen met: "Het wordt echt 

cool, geloof me." 
 
 

Gebruikte bronnen 
• Interview anders namelijk: (Beroepskrachten) 

• Observatie(s) 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan (v2022.1))) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan (v2022.1))) 
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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 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 beleidsmedewerker hebben een geschikt 

diploma volgens de geldende cao kinderopvang. 

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

stagiaires 

 

De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden met betrekking tot de inzet van beroepskrachten 

op kindercentrum BSO Vest. 

 

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 aanwezigheidslijst en de observatie. 
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Tijdens het inspectiebezoek ziet de beroepskracht-kindratio er zo uit: 

 

 

Groep Leeftijden Aanwezige kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 

Struisvogels* 4-12 jaar 17 kinderen 2 beroepskrachten  2 beroepskrachten  

*5 groepen samengevoegd op de Struisvogels 

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 Vest worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. De volgende groepen zijn 

aanwezig: 

 

Groep Leeftijden Maximaal kindaantal 

Papegaaien 4-9 jaar 20 kinderen 

Flamingo's 4-9 jaar  20 kinderen 

Pinguïns 6-9 jaar 20 kinderen 

Struisvogels 7-13 jaar 30 kinderen 

Toekans  7-13 jaar 30 kinderen 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma/kwalificatie beroepskrachten 

• Presentielijsten 

• Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan (Pedagogisch beleidsplan (v2022.1))) 

• Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan (Pedagogisch werkplan (v2022.1))) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch beleidsmedewerker(s) 
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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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : SDK Vest 

Aantal kindplaatsen : 120 

 

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 :  L. de Groot 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dordrecht 

Adres : Postbus 8 

Postcode en plaats : 3300 AA DORDRECHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 21-07-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 08-08-2022 

Vaststelling inspectierapport : 09-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 09-08-2022 

Verzenden inspectierapport naar : 09-08-2022 
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gemeente 

Openbaar maken inspectierapport : 16-08-2022 
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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. 

 

 

 

 

 


