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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. Bij dit onderzoek zijn meerdere onderwerpen uit de Wet 

kinderopvang beoordeeld. Achter in het rapport staat een overzicht van de getoetste inspectie-

items. 

 

De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 

• documentenonderzoek; 

• locatiebezoek; 

• gesprek met de beroepskrachten en teamleider 'oude kind' 

 

In het rapport geeft de toezichthouder in elk hoofdstuk een toelichting op de beoordeelde 

onderwerpen. In de inleiding van het hoofdstuk staat welke onderwerpen de toezichthouder tijdens 

dit onderzoek heeft beoordeeld. 

 

Beschouwing 

Eindconclusie  

De houder voldoet niet aan alle beoordeelde voorwaarden voor het hoofdstuk personeel en 

groepen. De toezichthouder heeft 2 tekortkoming geconstateerd. 

De houder voldoet aan de overige beoordeelde voorwaarden. 

 

Hieronder omschrijft de toezichthouder de algemene kenmerken van dit kindercentrum, de 

onderzoeksgeschiedenis en de bevindingen op hoofdlijnen. 

 

Algemene kenmerken  

Buitenschoolse opvang (BSO) De Notenbalk is onderdeel van PIT Kinderopvang en Onderwijs. PIT 

kinderopvang biedt buitenschoolse opvang, dagopvang (o-4 jaar) en peuterspeelgroepen aan in 

(integrale) kindcentra (IKC) in de gemeentes Alblasserdam, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. 

PIT kinderopvang & onderwijs heeft een bestuur dat de hele organisatie bestuurt. Onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur is de dagelijkse leiding van de kindcentra in handen van 

het management, de directeuren en de managers. Per vestiging is een directeur of manager 

aangesteld. De directeur of manager is verantwoordelijk voor het opstellen van het voor de 

vestiging specifieke beleid en de aansturing van de kindercentra. Aan ieder IKC is tevens 

een teamleider 'jonge kind' en/of teamleider 'oude kind' gekoppeld die het team ondersteuning 

biedt in het vormgeven, implementeren en evalueren van het beleid. Pit heeft 4 pedagogisch 

coaches in dienst. Aan iedere locatie is een pedagogisch coach gekoppeld die de beroepskrachten 

op pedagogisch vlak coachen. 

 

BSO de Notenbalk gevestigd in basisschool de Notenbalk is onderdeel van het gelijknamige 

integraal kindercentrum (IKC). De BSO is per januari 2010 in het Landelijk Register Kinderopvang 

opgenomen met 40 kindplaatsen. Op de BSO worden 2 basisgroepen opgevangen, te weten 

basisgroep A met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar en basisgroep B met 

maximaal 22 kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar. 
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Onderzoeksgeschiedenis  

In 2020 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaats gevonden. Tijdens het onderzoek zijn 

tekortkomingen geconstateerd met betrekking tot het inschrijven en koppelen van medewerkers in 

het personenregister kinderopvang, de maximale groepsgrootte en het instellen van een 

oudercommissie. 

 

Op 23 maart 2021 heeft in opdracht van de gemeente Zwijndrecht een nader onderzoek plaats 

gevonden, om te beoordelen of 2 van de 3 eerder geconstateerde tekortkomingen (jaarlijks 

onderzoek 2020) zijn verholpen. Uit het onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de beoordeelde 

voorwaarden rondom het 'personenregister kinderopvang' en 'opvang in basisgroepen'. Hiermee 

zijn de 2 eerder geconstateerde tekortkomingen hersteld. 

 

 

Bevindingen huidig inspectieonderzoek 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. 

 

Tekortkoming 

De houder voldoet niet aan alle beoordeelde voorwaarden. De toezichthouder constateert een 

tekortkoming betreft de inzet van voldoende beroepskrachten en een tekortkoming betreft de 

opvang in vaste groepen. 

 

In het rapport staat meer informatie over de betreffende tekortkomingen. 

 

Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
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Observaties en bevindingen 

Pedagogisch klimaat 

 

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

 

• pedagogische praktijk. 

 

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

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: tijdens het buiten spelen, het naar binnen gaan en het eten en drinken. 

 De beschrijvingen hieronder laten enkele situaties tijdens het inspectiebezoek zien. 

 

Hieronder beschrijft de toezichthouder 2 basisdoelen. 

  

  

 

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: 

 

• De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief 

merken dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 

Tijdens het buiten spelen loopt een van de jongste kinderen sip kijkend over het plein. Een van de 

beroepskrachten signaleert dit en zegt "(naam kind) gaat het niet?" en het kind schud zijn hoofd en 

kijkt naar de grond. De beroepskracht loopt naar het kind, hurkt op ooghoogte en gaat in gesprek 

met het kind. Daarna loopt de beroepskracht samen met het kind naar de schuur om samen 

spelmateriaal uit te zoeken. Vervolgens fietst het kind over het speelplein. 

  

• De beroepskrachten hebben vanzelfsprekend en gepast lichamelijk contact met kinderen. Zij 

hebben een professionele werkhouding in situaties die vragen om cq horen bij lichamelijk 

contact (troosten, op schoot nemen, aanhalen, arm om de schouder). Bij iedere vorm van 

fysieke intimiteit laat de beroepskracht zich leiden door de reactie van het kind. 

Tijdens het buiten spelen loopt een kind naar een beroepskracht en geeft de beroepskracht een 

knuffel. De beroepskracht knuffelt het kind terug waarna ze samen kletsen.  
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• Een van de beroepskrachten heeft gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). 

Tijdens het vrij buiten spelen voert een van de beroepskrachten gesprekjes met kinderen. Een van 

de kinderen maakt een handstand. "Je hoeft helemaal niet op turnen! Je kan het al", zegt de 

beroepskracht tegen het kind. Waarna ze vervolgens een gesprekje voeren over turnen. Een van 

de kinderen komt aan de beroepskracht vertellen een verjaardag te hebben gevierd. De 

beroepskracht gaat hier op in en stelt geïnteresseerd vragen over de verjaardag aan het kind.  

 

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 programma voor uitdaging, stimulans, 

avontuur en plezier.  

Tijdens het buiten spelen stelt een van de beroepskrachten voor om een spel 'de vloer is lava' te 

spelen. De meeste kinderen reageren enthousiast en laten weten mee te willen doen. De 

beroepskracht legt uit waar de kinderen wel en niet op mogen staan in het spel. Zodra de muziek 

aan gaat bewegen en dansen de kinderen enthousiast over het plein. Wanneer de muziek uit gaat 

zoeken de kinderen zo snel mogelijk iets op het plein waar ze hoog op kunnen staan. Degene die 

als laatst ergens hoog op staat is af. De meeste kinderen laten plezier, enthousiasme en 

betrokkenheid zien tijdens het spel.  
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie inspectiebezoek 

• Gesproken met beroepskrachten 
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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; 

• 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 staan ingeschreven in het Personenregister kinderopvang. De 

houder heeft hen gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. 

Ook de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach staat ingeschreven in het Personenregister 

kinderopvang en is gekoppeld aan de houder. 

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

stagiaires 

De houder voldoet niet op alle in het onderzoek meegenomen dagen aan de beoordeelde 

voorwaarden voor de inzet van beroepskrachten. Hieronder staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

 

Beroepskracht-kindratio 

De beroepskracht-kindratio voldoet niet op alle in de steekproef meegenomen dagen. Dit blijkt uit 

een steekproef in de presentielijsten en personeelsroosters. De toezichthouder heeft een 

steekproef uitgevoerd over de periode 19 september tot en met 3 oktober 2022. 

  

Op basis van de ontvangen presentielijsten en overzicht personele inzet ziet de beroepskracht-

kindratio er op maandag 19 september 2022 er zo uit: 

 

Groep Leeftijden Aantal aanwezige 

kinderen 

Aantal vereiste 

beroepskrachten 

Aantal aanwezige 

beroepskrachten 

A 4- 7 jaar 11 kinderen 

(waarvan 5 kinderen 4 

jaar en 6 kinderen 5 

jaar) 

2 1 

B 4- 12 jaar 21 kinderen 2 2 

 

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan:  

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) 
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Inzet minder beroepskrachten 

Tijdens het afwijken van de beroepskracht-kindratio zet de houder ten minste de helft van het 

benodigde aantal beroepskrachten in. 

 

Op schooldagen of vrije middagen mag de houder een half uur afwijken van de beroepskracht-

kindratio. De tijden hoeft de houder niet in het pedagogisch beleid te beschrijven. 

 

De inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding 

De voorwaarde over de inzet van stagiaires heeft de toezichthouder niet beoordeeld. In de 

onderzochte periode zet de houder geen stagiaires in op deze locatie. 

 

Achterwacht 

Er is een achterwachtregeling. Het volgende is voor deze locatie van toepassing: 

 

Externe achterwacht 

Als er 1 beroepskracht aanwezig is vanwege het kindaantal, is er 1 volwassene beschikbaar die 

telefonisch bereikbaar is. Deze volwassene kan binnen 15 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 de achterwacht. 

  

Interne achterwacht  

Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is tijdens het 

afwijken van de beroepskracht-kindratio . Een achterwachtregeling is daarom niet van toepassing. 

 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

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

Hieronder staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

 

Opvang in groepen 

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

 

Groep Leeftijden Maximale groepsgrootte 

A 4- 7 jaar 20 kinderen 

B 4- 12 jaar 22 kinderen 

 

De houder zorgt ten tijde van het inspectiebezoek onvoldoende voor stabiliteit van de opvang voor 

de kinderen. 

 

Ten tijde van het inspectiebezoek worden 2 kinderen uit groep B zonder vooraf gegeven 

schriftelijke toestemming van hun ouders voor specifiek deze dag opgevangen in een tweede 

basisgroep; te weten in groep A. 

 

Een beroepskracht laat weten dat een beroepskracht van basisgroep B vandaag ziek is en er om 

die reden voor gekozen is om 2 kinderen uit basisgroep B op te vangen in basisgroep A. Op deze 

manier zou de beroepskracht-kindratio op beide groepen kloppend zijn. 

Een van de kinderen vraagt bij het naar binnen gaan voor het eet- en drinkmoment, in de 

basisgroepen waarom ze nu naar de andere groep moet. Waarop de beroepskracht reageert met 

"omdat er te veel kinderen zijn en te weinig leidsters".  

 



 

 

9 van 17 

Inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 03-10-2022 

PIT christelijk kindcentrum De Notenbalk te Zwijndrecht 

 

De beroepskrachten laten tijdens het inspectiebezoek weten dat ouders van de betreffende 

kinderen eerder eenmalig toestemming hebben gegeven voor de opvang in een tweede basisgroep. 

Uit gesprek blijkt dat dit echter een blanco toestemming betreft en niet voor een vooraf 

afgesproken en vastgelegde specifieke periode/ dag. De beroepskracht laat weten daarnaast wel 

met schriftelijke toestemming voor de betreffende dag te werken, maar dat deze achteraf bij het 

ophalen van de kinderen door ouders wordt ondertekend. Dit betreft geen vooraf verkregen 

schriftelijke toestemming van de ouders voor de opvang van het kind in een tweede basisgroep 

voor een specifieke dag/ periode.  

 

Uit bovenstaande bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is voldaan:  

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) 

 

 

 

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. 

 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie inspectiebezoek 

• Gesproken met beroepskrachten 

• Presentielijsten BSO De Notenbalk van de periode 19 tot en met 30 september 2022, 

ontvangen op 12 oktober 2022. 

• Overzicht personele inzet BSO De Notenbalk van de periode 19 tot en met 30 september 2022, 

ontvangen op 12 oktober 2022 

• Telefonisch gesprek met de teamleider 'oude kind', op 8 november 2022 
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Accommodatie 

 

In het hoofdstuk ‘Accommodatie’ beoordeelt de toezichthouder het volgende onderwerp: 

 

• Eisen aan ruimtes 

 

Hieronder staat de beoordeling en een toelichting van de toezichthouder. 

Eisen aan ruimtes 

De houder voldoet aan de beoordeelde voorwaarden voor accommodatie en inrichting. Hieronder 

staat per onderdeel waaruit dit blijkt: 

 

Inrichting 

De binnenspeelruimte is veilig, toegankelijk en passend ingericht. De inrichting van de 

binnenspeelruimte en het spelmateriaal zijn geschikt voor de leeftijden van de aanwezige kinderen. 

Er is spelmateriaal voor de verschillende ontwikkelingsgebieden. De beroepskrachten hebben in de 

groep met jongste kinderen meerdere speelhoeken ingericht. Het speelgoed en de spelmaterialen 

zijn zichtbaar voor de kinderen. De kinderen kunnen dit zelf pakken. 

 

Elke groep maakt gebruik van een vaste, afzonderlijke groepsruimte. De teamleider 'oude kind', 

laat weten dat beide groepsruimtes wel voor beide basisgroepen beschikbaar is (open deuren 

beleid). 

 

De buitenspeelruimte is veilig en toegankelijk. De inrichting van de buitenspeelruimte en het 

buitenspelmateriaal zijn geschikt voor de leeftijden van de aanwezige kinderen. 

 

Oppervlakte van de speelruimtes 

Binnenruimte 

Binnen is voldoende speelruimte per aanwezig kind beschikbaar.  

De locatie heeft 40 kindplaatsen. De vereiste oppervlakte voor dit aantal kindplaatsen is minimaal 

140 m². 

 

De volgende ruimtes zijn altijd beschikbaar als binnenspeelruimte: 

 

Ruimte 

Groepsruimte A 

Groepsruimte B 

 

Buitenruimte 

Buiten is voldoende speelruimte per aanwezig kind beschikbaar.  

De locatie heeft 40 kindplaatsen. De vereiste oppervlakte voor dit aantal kindplaatsen is minimaal 

120 m². 
 

Gebruikte bronnen 

• Observatie inspectiebezoek 

• Gesproken met beroepskrachten 

• Plattegrond IKC de Notenbalk, ontvangen op 12 oktober 2022 

• Telefonisch gesprek 'teamleider oude kind' op 8 november 2022 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

Pedagogisch klimaat 

 

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. 

 

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. 
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(art 1.48d lid 3 en 1.50 lid 4 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) 

 

Gedurende de uren dat voor en na de dagelijkse schooltijd alsmede gedurende vrije middagen van 

de basisschool voor ten hoogste een half uur per dag minder beroepskrachten worden ingezet, of 

indien conform het pedagogisch beleidsplan minder beroepskrachten worden ingezet, wordt ten 

minste de helft van het benodigde aantal beroepskrachten ingezet. 

(art 1.49 lid 1, 1.50 lid 1 en 2 en 1.60c lid 1 Wet kinderopvang; art 12 lid 3 onder a en 16 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 16 lid 1, 2, 7 en 8 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9c Regeling 

Wet kinderopvang) 

 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 16 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 16 lid 6 Besluit kwaliteit 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) 

 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 

bespreekt, indien wenselijk, de ontwikkeling van het kind met de ouders. Tevens is de mentor voor 

de ouders en het kind 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 18 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 

 

Eisen aan ruimtes 

De binnen- en buitenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden 

opgevangen, zijn veilig, toegankelijk en passend ingericht in overeenstemming met het aantal en 

de leeftijd van de op te vangen kinderen. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Een kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 

aanwezig kind. De buitenspeelruimte is bij voorkeur aangrenzend aan het kindercentrum. In het 

geval een buitenspeelruimte niet aangrenzend is, is deze gelegen in de directe nabijheid van het 

kindercentrum en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar. 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 19 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 

Naam voorziening : PIT christelijk kindcentrum De Notenbalk 

Website : http://www.kinderopvangzwijndrecht.nl 

Aantal kindplaatsen : 40 

 

Gegevens houder 

Naam houder : PIT Kinderopvang 

Adres houder : Postbus 325 

Postcode en plaats : 3330 AH Zwijndrecht 

Website : www.kinderopvangzwijndrecht.nl 

KvK nummer : 41119006 

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 :  A.J.T. van den Berg 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zwijndrecht 

Adres : Postbus 15 

Postcode en plaats : 3330 AA ZWIJNDRECHT 

 

Planning 

Datum inspectie : 03-10-2022 

Opstellen concept inspectierapport : 08-11-2022 

Vaststelling inspectierapport : 24-11-2022 

Verzenden inspectierapport naar houder : 24-11-2022 
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Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 24-11-2022 

Openbaar maken inspectierapport : 01-12-2022 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 

 

 

Zienswijze houder BSO kindcentrum De Notenbalk, PIT kinderopvang & onderwijs – 23-11-2022 

Het bestuur van PIT is blij dat ook de toezichthouder constateert: ‘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’. Deze omschrijving  komt 

overeen met de visie van PIT. ‘Kinderen hebben ontwikkelrecht. Daarom bieden we een doorlopende 

ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar met activiteiten die zijn afgestemd op de behoeften van het kind, in 

iedere fase van zijn leven en op zijn eigen niveau. Ook leren wij het kind met respect om te gaan met 

de medemens, samen te werken, met zorg en aandacht relaties aan te gaan en keuzes te maken 

vanuit eigen verantwoordelijkheid’.  

Beroepskracht-kindratio 

De toezichthouder concludeert dat het kindcentrum op 19 september onvoldoende beroepskrachten 

heeft ingezet passend bij indeling van de basisgroepen. Het bestuur is het eens met de zienswijze van 

de toezichthouder. Het kmt heeft opnieuw de toelichting gekregen dat bij de basisgroep 4-7 jaar, in 

de aanwezigheid van één beroepskracht, 10 kinderen opgevangen mogen worden in plaats van 11. 

Wanneer wij het totaal aantal kinderen beoordelen ten opzichte van het totaal aantal 

beroepskrachten zien we dat dit op orde is. De basisgroepen zijn om deze reden anders ingedeeld.   

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De toezichthouder concludeert dat het kindcentrum ten tijde van het inspectiebezoek niet voldoet 

aan al de voorwaarden voor een stabiele opvang voor het kind. Het bestuur is het eens met de 

conclusie van de inspecteur wanneer naar de grammaticale interpretatie van de wet wordt gekeken. 

Vooraf is namelijk geen schriftelijke toestemming van ouders verkregen om kinderen tijdens deze 

dag in een andere basisgroep te plaatsen. Echter wel mondeling. 

Net voor de start van de bso heeft één medewerker zich ziek moeten melden. Om deze reden zijn de 

basisgroepen opnieuw ingedeeld waarbij de kindleidsterratio juist werd toegepast. Een aantal 

kinderen is hierdoor verplaatst. Vooraf is hiervoor telefonisch aan ouders toestemming gevraagd en 

verkregen. De handtekening ter goedkeuring zou achteraf gevraagd worden om het administratief 

goed te verwerken. Ouders zijn dus voortijdig geïnformeerd en om deze reden is het bestuur van 

mening dat kindcentrum De Notenbalk voldoet aan het doel en strekking van de wet; het vooraf 

verkrijgen van de toestemming van ouders. 
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