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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 de beroepskwalificaties. 

• Het inzien van het Personenregister kinderopvang. 

• Een bezoek aan de locatie. Daar heeft de toezichthouder het pedagogisch klimaat 

geobserveerd en gekeken of de beroepskrachten handelen volgens het beleid. 

• Een gesprek met de beroepskrachten en de locatiemanager. 

  

De toezichthouder geeft in elk hoofdstuk een beschrijving van de beoordeelde voorwaarden. In de 

inleiding van elk hoofdstuk staat een korte uitleg van deze voorwaarden. De itemlijst van de 

beoordeelde voorwaarden zit achter in 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 (BSO) SDK Kraaiennest maakt deel uit van SDK Kinderopvang. SDK 

Kinderopvang biedt dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang aan in de gemeentes 

Dordrecht en Oud-Beijerland. 

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

iedere locatie is een pedagogisch beleidsmedewerker/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.  

  

BSO Kraaiennest is sinds 1 augustus 2008 opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De 

locatie staat geregistreerd met 40 kindplaatsen. Op BSO Kraaiennest worden kinderen opgevangen 

in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, in 2 basisgroepen.  

  

Onderzoeksgeschiedenis  

Op 17 juni 2021 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De houder voldeed 

aan de beoordeelde voorwaarden.   

  

Op 7 april 2022 heeft de toezichthouder een jaarlijks onderzoek uitgevoerd. De houder voldeed aan 

de beoordeelde voorwaarden. 

  

Bevindingen op hoofdlijnen 

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.  
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Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

 

In het hoofdstuk ‘Pedagogisch klimaat’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• pedagogisch beleid; 

• pedagogische praktijk 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan. Dit bestaat uit 2 documenten: het theoretisch kader 

en het werkplan.  

  

Uitvoering pedagogisch beleid 

De houder zorgt ervoor dat de beroepskrachten op de locatie volgens het pedagogisch beleid 

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

onderwerp is van gesprek. De pedagogisch coach observeert en bespreekt het pedagogisch 

handelen van de beroepskrachten. 

 

Pedagogische praktijk 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden van het pedagogisch klimaat. Uit de 

pedagogische observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten werken 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 

verschillende momenten. De volgende momenten zijn gezien: binnenkomst bij de BSO, vrij spel en 

een eet- en drinkmoment. De beschrijvingen hieronder laten enkele situaties tijdens het 

inspectiebezoek zien. 

  

Hieronder beschrijft de toezichthouder 2 basisdoelen.  

 

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 ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 

kinderen  

Twee kinderen spelen in de themahoek met magnetische staafjes en balletjes. Eén van de 

beroepskrachten gaat op de grond bij de kinderen in de themahoek zitten en zegt 'Misschien 

kunnen we een spinnenweb maken. Zullen we dat doen?'. De kinderen zeggen 'Ja'. Samen 

maken ze met de magnetische staafjes en balletjes een spinnenweb. Ze denken samen na hoe 
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ze een mooi web kunnen maken. Als ze een klein web hebben gemaakt, zegt de beroepskracht 

'Heel goed, misschien kunnen we hem groter maken?'. Ze gaan weer verder met bouwen. Eén 

van de kinderen begint ook omhoog te bouwen. De beroepskracht zegt 'Jouw spinnenweb is 

gewoon driedimensionaal! Hij komt omhoog!'. Het kind kijkt trots en moet er om lachen. 

Hieruit blijkt dat de beroepskracht het spel verrijkt. Zij verwoordt wat er gebeurd, maar laat de 

regie bij de kinderen. 

  

 

• Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, 

spelmateriaal, activiteitenaanbod en inrichting 

Er zijn verschillende hoeken waar de kinderen zelfstandig kunnen spelen. Het huidige thema is 

superhelden. In één hoek is een themahoek ingericht. Er liggen verkleedkleren en aan een 

hoepel aan het plafond hangt een gordijn. Dit gordijn zit vol met tekeningen die gemaakt zijn 

door de kinderen, in het thema superhelden. De beroepskracht vertelt dat de kinderen graag 

een hoofdkwartier wilden hebben in de themahoek. Samen hebben ze dit gordijn bedacht en 

gemaakt. In de groepsruimte hangen verder verschillende werkstukken die gemaakt zijn door 

de kinderen, horende bij het thema.  

  

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 en worden toegepast 

Uit de observatie blijkt dat de kinderen de gemaakte afspraken en regels kennen en deze ook 

toepassen. De kinderen zijn net uit school en wachten in de aula totdat alle kinderen er zijn. 

Als de groep compleet is, zegt één van de beroepskrachten 'We gaan in de rij want we gaan 

naar de BSO'. De kinderen gaan rustig bij de deur in de rij staan. Voordat ze door de deur 

gaan, zegt de beroepskracht 'Ssst, we zijn heel stil want de kinderen van de Zonschool hebben 

nog les'. De beroepskrachten en de kinderen lopen rustig door de school naar de groepsruimte 

van de BSO. 

  

Aangekomen bij de BSO zeggen een paar oudere kinderen tegen de beroepskrachten dat ze 

buiten gaan spelen. Eén van de beroepskrachten zegt 'Dat is goed, hebben jullie je kaartje 

opgehangen?'. De kinderen beamen dat ze hun kaartje hebben opgehangen en lopen naar 

buiten. De beroepskracht laat aan de toezichthouder het whitebord zien dat in de groepsruimte 

hangt. Hierop hebben de kinderen die buiten spelen een kaartje met hun foto en naam 

gehangen bij het bordje 'Ik speel buiten'. Hierdoor weten de beroepskrachten precies wie er 

zelfstandig buitenspelen. Dit mogen alleen kinderen zijn die een zelfstandigheidscontract 

hebben. Hieruit blijkt dat de kinderen weten wat de afspraken zijn en deze afspraken ook 

nakomen.  
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskrachten 

• Observaties 

• Pedagogisch beleid - Theoretisch kader 

• Pedagogisch beleid - werkplan (v2023.1)  
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Personeel en groepen 

 

 

In het hoofdstuk ‘Personeel en groepen’ beoordeelt de toezichthouder de volgende onderwerpen: 

• verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang; 

• opleidingseisen; 

• aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 

• stabiliteit van de opvang voor kinderen. 

 

Hieronder staat per onderwerp de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de verklaringen omtrent het gedrag en 

het Personenregister kinderopvang. Hieronder staat waaruit dit blijkt: 

  

De aanwezige beroepskrachten, stagiaire en locatiemanager staan ingeschreven in het 

Personenregister kinderopvang. De houder heeft hen gekoppeld met de kinderopvangorganisatie. 

Ook de pedagogisch coach staat ingeschreven in het Personenregister kinderopvang en is 

gekoppeld met de houder. 

  

Opleidingseisen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor de opleidingseisen. Hieronder staat 

waaruit dit blijkt: 

  

De aanwezige beroepskrachten en de pedagogisch coaches 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 beoordeelde voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten. Hieronder 

staat waaruit dit blijkt: 

  

Beroepskracht-kindratio 

De beroepskracht-kindratio voldoet. Dit blijkt uit de observatie. Tijdens het inspectiebezoek ziet de 

beroepskracht-kindratio er zo uit: 

  

Groep Leeftijden Aantal 

aanwezige 

kinderen 

Aantal vereiste 

beroepskrachten 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

Zeerovers 4-13 jaar 10 kinderen 1 beroepskracht 1 beroepskracht 

Piraten 7-13 jaar 10 kinderen 1 beroepskracht 1 beroepskracht 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor een stabiele opvang voor het kind. 

Hieronder staat waaruit dit blijkt: 

  

Opvang in groepen 

Op deze locatie worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Dit zijn de volgende groepen: 

  

Groep Leeftijden Maximale groepsgrootte 

Zeerovers 4-13 jaar 20 kinderen 

Piraten 7-13 jaar 20 kinderen 

  

De houder zorgt voor stabiliteit van de opvang voor de kinderen. 

  
 

Gebruikte bronnen 

• Gesprek beroepskrachten 

• Observaties 

• Personenregister Kinderopvang 

• Diploma's beroepskrachten 

• Presentielijsten (31 januari 2023) 

• Pedagogisch beleid - Theoretisch kader 

• Pedagogisch beleid - werkplan (v2023.1) 

• Diploma/kwalificatie pedagogisch coaches 

• Gesprek met de 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) 

 

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 en gekoppeld aan de houder. 

(art 1.50 lid 3 en 1.48d lid 3 Wet kinderopvang) 

 

Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het 

personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder van een kindercentrum kan de 

persoon zijn werkzaamheden aanvangen. 

(art 1.48d 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. 
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(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 Kraaiennest 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

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 :  H.W. Haveman 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Dordrecht 

Adres : Postbus 8 

Postcode en plaats : 3300 AA DORDRECHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 31-01-2023 

Opstellen concept inspectierapport : 06-02-2023 

Vaststelling inspectierapport : 14-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar houder : 14-02-2023 

Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 14-02-2023 

Openbaar maken inspectierapport : 21-02-2023 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 


