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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.
Het jaarlijks onderzoek heeft bestaan uit de volgende activiteiten:

•

•

Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het
personeelsrooster, onderdelen uit het veiligheid- en gezondheidsbeleid en de meldcode
kindermishandeling.
Locatiebezoek, waarbij het pedagogisch klimaat is geobserveerd. Ook is gesproken met de
beroepskrachten en locatiemanager kinderopvang.

Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de getoetste kwaliteitseisen. Achterin
het rapport is de itemlijst van voorwaarden geplaatst.
Beschouwing
Algemeen
Kinderdagverblijf De Miniburgt is sinds dit jaar onderdeel van SDK kinderopvang. De Kleine Burgt
heeft een fusietraject doorlopen met SDK.
Kinderdagverblijf De Miniburgt bevindt zich in de wijk Sterrenburg en bestaat uit 2 stamgroepen,
de Rupsjes en de Bijtjes.
Inspectiegeschiedenis
In 2016 en 2017 hebben jaarlijkse onderzoeken plaatsgevonden waarbij de kernzaken uit de Wko
zijn getoetst. Aan alle getoetste voorwaarden werd voldaan.
Op 15 maart 2018 heeft een incidenteel onderzoek plaatsgevonden vanwege de houderwijziging.
Hieruit is geconcludeerd dat er de houderwijziging doorgevoerd kon worden in overeenstemming
met de eisen van de wet- en regelgeving.
Huidige inspectie
Tijdens het inspectiebezoek is het pedagogische klimaat op orde. De beroepskrachten dragen zorg
voor een prettige, ontspannen sfeer. Er is voldoende interactie met de kinderen op de groep, de
beroepskrachten spelen met de kinderen mee. Het activiteitenaanbod draagt op positieve wijze bij
aan de ontwikkeling van de kinderen.
Na het inspectieonderzoek zijn enkele aandachtspunten gedeeld met de houder met betrekking tot
het pedagogisch beleid en het opleidingsplan. De houder heeft aangegeven hiermee aan de slag te
gaan.
Aan de getoetste kwaliteitsvoorschriften is voldaan. In de loop van 2018 zijn de verhoogde
kwaliteitseisen geïmplementeerd in de organisatie. De houder heeft de wijzigingen goed in beeld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk van SDK zijn het pedagogisch
beleidsplan en het pedagogisch werkplan getoetst op inhoud en volledigheid.
In het pedagogisch beleid is de wijze van invulling van de pedagogische aspecten van
verantwoorde dagopvang, zoals beschreven in de Wet kinderopvang, vastgelegd. Hierbij is door de
houder rekening gehouden met de ontwikkelingsfasen van de kinderen.
De houder heeft vastgesteld de emotionele veiligheid te zullen waarborgen door het bieden van
een veilige en vertrouwde omgeving. "Een kind kan zich dus pas optimaal ontwikkelen wanneer het
zich veilig en prettig voelt. Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich veilig en geborgen voelen.
Dit geeft kinderen de ruimte en energie om de wereld om zich heen te gaan verkennen en om
nieuwe vaardigheden te oefenen. De mate waarin durft te exploreren, hangt af van de mate waarin
een kind zich prettig en op z’n gemak voelt (het welbevinden). Onder welbevinden wordt verstaan,
of een kind zich zowel fysiek als emotioneel veilig voelt. Kinderen met een hoge mate van
welbevinden zijn open, nieuwsgierig, levenslustig, tevreden, ontspannen, vol zelfvertrouwen en
evenwichtig."
De houder heeft beschreven hoe het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden plaats
zal vinden, zoals de taal- en creatieve ontwikkeling:
"De pedagogisch medewerkers hebben oog voor kansen op alle ontwikkelingsgebieden. Het is
belangrijk om deze kansen te zien en te grijpen: een kans om te praten, te onderzoeken, uit te
leggen, kortom om het kind iets te leren.
Kinderen zijn gemakkelijker te enthousiasmeren en interesseren en zullen sneller dingen oppikken,
wanneer iets aansluit bij hun eigen belevingswereld. De pedagogisch medewerkers kijken waar de
interesse en betrokkenheid van een kind ligt en spelen hier vervolgens op in. Ze sluiten aan bij de
belevingswereld van een kind door de initiatieven van de kinderen te volgen en uit te breiden."
De sociale vaardigheden van de kinderen worden ondersteund door: "kinderen laten kennismaken
met andere sociale situaties dan thuis; interacties met leeftijdsgenootjes, interacties met anderen
dan de gezinsleden, maar ook oefenen met functioneren binnen
een groep. Kinderopvang biedt kinderen de kans om al op jonge leeftijd in groepsverband om te
gaan met leeftijdsgenootjes."
Met betrekking tot de stimulans van de morele ontwikkeling is beschreven: "de pedagogisch
medewerkers bieden de kinderen de mogelijkheid om zich de algemeen geldende normen, waarden
en regels van de samenleving eigen te maken. Dit gaat op een heel natuurlijke manier, zoals een
kind ook thuis de daar geldende regels aangeleerd krijgt. De pedagogisch medewerker is zich
hierbij bewust van het feit dat zij eigen normen en waarden meeneemt, vanuit de eigen
achtergrond en deze overdraagt aan de kinderen. Daarbij heeft zij respect voor de achtergrond van
de kinderen. De pedagogisch medewerker realiseert zich dat zij een voorbeeldfunctie heeft."
Concrete beschrijvingen van verschillende onderdelen van de opvang zijn vastgelegd in het
pedagogisch werkplan. SDK beschrijft helder en transparant:
•
•

de werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen;
het wenbeleid.

Daarnaast heeft de houder verwoord hoe invulling aan het mentorschap wordt gegeven, en hoe de
ontwikkeling van de kinderen gevolgd en gestimuleerd wordt.
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Concreet heeft de houder beschreven hoe de beroepskracht-kindratio eruit ziet op KDV De
Miniburgt. Daarmee is helder vastgelegd op welke tijden er wordt voldaan aan de norm en op
welke tijden er minder beroepskrachten worden ingezet. Dit is inzichtelijk op de groepen.
Per januari 2018 is het pedagogisch beleidsplan herzien op de invoering van de nieuwe
kwaliteitseisen.
Aan de houder is de mogelijkheid geboden om bepaalde punten uit het pedagogisch beleid aan te
passen. Dit heeft de houder gedaan. Bepaalde onderdelen behoeven nog aanvulling:
•

•

Wat betreft "de afwijkende inzet van het minimum aantal beroepskrachten op grond van de
beroepskracht-kindratio" is dat op de groepen zichtbaar, maar dient dat toegevoegd te worden
aan het pedagogisch beleidsplan.
"Een concrete beschrijving van de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en
vrijwilligers en de wijze van begeleiding": er wordt verwezen naar het stagebeleid maar dit
moet ook beknopt vermeld worden in het pedagogisch beleidsplan.

Uitvoering pedagogisch beleid KDV De Miniburgt.
SDK draagt er zorg voor dat op locatie KDV De Miniburgt conform het pedagogisch beleidsplan
wordt gehandeld. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch handelen
onderwerp is van gesprek. Het pedagogisch klimaat wordt besproken in werkoverleg. Actuele
thema's uit het beleidsplan staan op de agenda, zoals mentorschap en vaste gezichten op de
groep. Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten wordt geobserveerd en besproken door
de locatiemanager en de pedagogisch coach.

Verantwoorde dagopvang
De wet- en regelgeving voor het pedagogisch klimaat kent vier pedagogische basisdoelen. De
vastlegging hiervan heeft plaatsgevonden in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang, waarin de
volgende aspecten benoemd worden: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van
emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van
kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en
normen.
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd tijdens het vrij spelen binnen
en buiten. In onderstaande beschrijvingen worden enkele praktijksituaties beschreven, zoals
waargenomen tijdens het inspectiebezoek.

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 gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. Als een kind zoekend door de ruimte
loopt, vraagt de beroepskracht wat hij zoekt. Hij mist een dier in zijn wagen. De beroepskracht
vraagt welke hij mist en samen gaan ze zoeken. De beroepskracht verwoord haar eigen gedrag,
waardoor de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Als een moeder en kind binnenkomen, benoemt
de beroepskracht naar de kinderen dat ze even naar hen toe gaat en straks weer komt kijken in
het restaurant en dan graag iets wil eten. De kinderen kunnen op deze manier verder met hun
spel, terwijl de beroepskracht informatie met betrekking tot het kind kan uitwisselen.
Het is mogelijk om foto's van de kinderen naar de ouders te sturen bij mijlpalen. Als een kind voor
het eerst goed recht zit te spelen in de zandbak, maakt de beroepskracht een foto voor de ouders.
De beroepskrachten uitten de trotse gevoelens naar het kind.
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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)
Tijdens het vrij spelen sluiten de beroepskrachten aan bij het ontwikkelingsniveau en -tempo van
de kinderen. Zij geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. De
beroepskracht verwoord wat er gebeurt en biedt nieuwe kansen voor vervolgspel aan. Een kind is
met een prins aan het spelen en de beroepskracht pakt het kasteel erbij, zodat het kind met de
prins in het kasteel kan spelen bij de prinses.
Op het fantasiespel van de kinderen wordt aangesloten. Dit zorgt voor veel gesprekjes tussen de
beroepskrachten en de kinderen, maar zorgt ook voor leermomenten door de kinderen bepaalde
voorwerpen te laten benoemen, zoals een lepel.

Het stimuleren van de ontwikkeling van de sociale competentie
De houder draagt er zorg voor dat 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. (bron: Besluit
Kwaliteit kinderopvang)

Door het fantasiespel en het meespelen van de beroepskrachten wordt het samenspel van de
kinderen gestimuleerd. Zodra er een probleem ontstaat met de fietsjes en de kinderen kunnen niet
langs elkaar rijden, begeleidt de beroepskracht de situatie en laat hen zien hoe je het kunt
oplossen. De beroepskracht speelt politieagent en laat de kinderen betalen als ze te hard rijden.
Daaropvolgend pakt een kind een bezem en maakt een soort slagboom en laat de kinderen die
erdoorheen willen ook betalen. De beroepskrachten bespreken kort of dit veilig is. Het kind lijkt de
bezem goed te kunnen hanteren en afgesproken wordt dat zolang het veilig gebeurd, het spel op
deze manier door kan blijven gaan.
De beroepskrachten letten op de behoeftes van de kijken of er meer spel/activiteiten nodig zijn. De
beroepskracht besluit met een aantal kinderen buiten te gaan kleuren met stoepkrijt.

Aan de beoordeelde items ten aanzien van verantwoorde opvang is volledig voldaan. Uit observatie
en gesprekken is in voldoende mate gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens het
pedagogisch beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen.

Voorschoolse educatie
Op KDV De Miniburgt wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden.
Wekelijks wordt ten minste 4 dagdelen van 2,5 uur (of minimaal 10 uur) besteed aan activiteiten
gericht op het stimuleren van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De groepen zijn niet groter dan 16 kinderen en worden begeleid door voldoende beroepskrachten.
De beroepskrachten zijn gekwalificeerd en gecertificeerd voor het geven van voorschoolse
educatie. Zij hebben ofwel in hun beroepsopleiding een module gevolgd over verzorging van
voorschoolse educatie, ofwel beschikken over certificaten van specifieke scholing met betrekking
tot voorschoolse educatie.
De beroepskrachten beschikken aantoonbaar over taalniveau 3F, op de onderdelen Mondelinge
Taalvaardigheid en Lezen.
Jaarlijks wordt een opleidingsplan opgesteld voor de locaties waar voorschoolse educatie wordt
gegeven. Hierin is vastgelegd hoe de kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse
educatie worden onderhouden. In 2018 is uitvoering gegeven aan het opleidingsplan, onder
anderen op de volgende wijze:
In 2018 worden pedagogisch medewerkers getraind om zodoende te bereiken dat álle vaste
medewerkers en de invalmedewerkers VVE-gecertificeerd zijn, zodat Uk & Puk nog beter geborgd
wordt binnen de organisatie. Tegelijkertijd met deze trainingstrajecten loopt ook het herhaling- en
borgingstraject.
Bij SDK Kinderopvang worden HBO-ers ingezet ter ondersteuning in de dagopvang (VVE-coaches).
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Tevens wordt het plan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Op KDV De Miniburgt wordt een erkend programma gebruikt voor het aanbod van voorschoolse
educatie, namelijk Uk & Puk. In dit programma wordt op gestructureerde en samenhangende wijze
de ontwikkelingen op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling
gestimuleerd.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Interview (Beroepskrachten)
•
Observaties
•
Pedagogisch beleidsplan
•
Pedagogisch werkplan
•
VVE-certificaten
•
Opleidingsplan voorschoolse educatie
•
Certificaten 3F
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring
omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013. Deze beoordeling is gebaseerd op het inzien
van de verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten ten tijde van het
inspectiebezoek.
De werkzame beroepskrachten en de stagiaire zijn ingeschreven en gekoppeld aan SDK in het
Personenregister Kinderopvang. De kinderopvangorganisatie heeft zorg gedragen voor de
koppeling.
Voor nieuwe of tijdelijke medewerkers geldt dat pas na inschrijving én realiseren van de koppeling
door de houder gestart is met de werkzaamheden.
Hiermee voldoet het kindercentrum aan de vastgestelde kwaliteitseisen.

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
De wijze waarop de houder beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties is onderzocht.
De toezichthouder heeft de diploma's van de werkzame beroepskrachten ingezien.
De beroepskrachten beschikken over een passende kwalificatie conform de geldende cao
kinderopvang.
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften.

Aantal beroepskrachten
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie heeft de
toezichthouder geconstateerd dat wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Ten tijde van het inspectiebezoek zag de beroepskracht-kindratio er als volgt uit:
Groep

Dag

Rupsjes en
Bijtjes

22 mei
2018

Aanwezigheid
kinderen
0 jaar: 1
1 jaar: 5
2 jaar: 3
3 jaar: 3

Benodigde inzet

Aanwezige inzet

2 beroepskrachten

2 beroepskrachten en 1
stagiaire (boventallig)

De groepen Rupsjes en Bijtjes worden samengevoegd als het totale kindaantal onder de 12 is.
Afwijking van de beroepskracht-kindratio
Als per dag langer dan 10 uur opvang geboden wordt is het toegestaan om maximaal 3 uur af te
wijken van de beroepskracht-kindratio. De kinderopvangorganisatie bepaalt zelf deze tijden en legt
deze nauwkeurig vast in het eigen pedagogisch beleidsplan. Op de momenten dat er wordt
afgeweken, moet minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten werkzaam zijn op
de groep. De uren voor de afwijkende inzet kunnen per dag verschillen maar niet per week.
Dagelijks kan er afgeweken worden aan het begin en eind van de dag en tijdens de middagpauze
op de tijden 7.30 - 8.00 uur, 12.30 - 14.30 uur en van 17.30 - 18.00 uur.
Uit de presentielijsten en het personeelsrooster blijkt dat er in de praktijk alleen wordt afgeweken
tijdens de middagpauze.
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Op het kindercentrum wordt voldaan aan de voorschriften betreffende de inzet van
beroepskrachten.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Een stamgroep is een vaste groep kinderen. Vaste
groepen, vaste gezichten, vaste ruimten en een vast dagritme dragen bij aan het ervaren vaneen
stabiele omgeving.

Groep
Bijtjes
Rupsjes

Leeftijden
0 - 3 jaar
2 - 4 jaar

Maximaal kindaantal
12 kinderen
12 kinderen

Bij KDV De Miniburgt vindt samenvoeging van de groepen plaats op de minder drukke dagen. De
houder heeft dit vastgelegd in zijn beleid. De daadwerkelijke uitvoering hiervan komt overeen.
De kinderen maken gebruik van ten hoogste twee verschillende groepsruimtes per week.
Ouders en kinderen zijn ingelicht over de vaste stamgroep van het kind, en welke beroepskrachten
hieraan zijn toegewezen.
De opvang in een tweede stamgroep waarvoor schriftelijke toestemming van de ouders is vereist is
niet meegenomen in het inspectieonderzoek.
Door bovenstaande werkwijzen draagt de houder bij aan een vertrouwde en veilige omgeving. Er
zijn voldoende waarborgen voor de stabiliteit van de opvang vanuit het perspectief van het kind.

Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Interview (Beroepskrachten)
•
Observaties
•
Verklaringen omtrent het gedrag
•
Diploma's beroepskrachten
•
Presentielijsten
•
Personeelsrooster
•
Personenregister kinderopvang
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Voor het jaarlijkse onderzoek zijn enkele voorwaarden uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid
beoordeeld.
Veiligheid en gezondheid in de opvang vragen om aandacht voor een continu proces. Het
veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe dit samen met de pedagogisch medewerkers een
permanente cyclus kent van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. De
beroepskrachten van KDV De Miniburgt hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en gezondheid
vormt een vast agendapunt op de werkoverleggen. Thema's en protocollen worden doorgenomen
en zo nodig aangepast.
Op KDV De Miniburgt is het veiligheids- en gezondheidsbeleid inzichtelijk voor alle
beroepskrachten, ouders en stagiaires. De houder heeft de wijze waarop dit plaatsvindt eveneens
vastgesteld in het beleid.
Aan de getoetste items wordt voldaan.
Gebruikte bronnen:
•
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
•
Interview (Beroepskrachten)
•
Risico-inventarisatie veiligheid
•
Risico-inventarisatie gezondheid
•
Pedagogisch werkplan
•
Notulen teamoverleg
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder 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 minimum aantal
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 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

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)
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Verantwoorde dagopvang
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 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 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 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 aangeboden draagt er zorg
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van:
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden.
OF
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één
module over het verzorgen van voorschoolse educatie.
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)

OF
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht
op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en
vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018,
artikel 4 lid 2 onder a tot en met e):
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;
e. het vormgegeven 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 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)
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De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen.
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017.
(art 1.50b 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 (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) 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 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.
(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 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;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. 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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder
dan twee maanden.
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang)

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief
hemzelf.
(art 1.48d lid 2 en 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen
Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een
passende opleiding.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet
kinderopvang)

Aantal beroepskrachten
De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 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 1a,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet:
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten;
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen;
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep
dan de vaste stamgroep.
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang)

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de
houder 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 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

De Miniburgt
http://www.sdk-kinderopvang.nl
25
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
Adres houder
Postcode en plaats
Website
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:
:

SDK Kinderopvang B.V.
Noorderkroonstraat 164
3318VT Dordrecht
www.sdk-kindervang.nl
41121846
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

Dienst Gezondheid en Jeugd
Postbus 166
3300AD DORDRECHT
078-7708500
M. van Maurik

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Dordrecht
: Postbus 8
: 3300AA DORDRECHT

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:

22-05-2018
16-08-2018
04-09-2018
04-09-2018
04-09-2018

: 25-09-2018
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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