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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 
De toezichthouder heeft de volgende inspectieactiviteiten uitgevoerd: 
 
 Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het personeelsrooster 

en 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. 
 
In ieder hoofdstuk staat een korte beschrijving van de getoetste kwaliteitseisen. In de inleiding 
staat een korte toelichting op deze eisen. Achterin het rapport staat de itemlijst van de getoetste 
voorwaarden.   
 

Beschouwing 
 

Algemeen 
Buitenschoolse opvang (BSO) Mijn Tweede Thuis is gevestigd in een pand waar ook KDV Mijn 
Tweede Thuis gevestigd is. De BSO bevindt zich op de eerste verdieping en maakt samen met de 
dagopvang gebruik van de aangrenzende buitenspeelruimte. In de ochtenden is er op dinsdag en 
donderdag een peuterspeelgroep in de BSO-ruimte. 
 
De BSO bestaat uit één basisgroep van maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. 
 
Inspectiegeschiedenis 
In 2018 en 2019 zijn jaarlijks inspecties uitgevoerd op de locatie, waarbij geen tekortkomingen zijn 
geconstateerd. 
 
Huidige inspectie 
Op 7 januari 2020 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden. In grote lijnen voldoet 
BSO Mijn Tweede Thuis aan de voorwaarden die getoetst zijn.  
 
Bevindingen 
De toezichthouder heeft een tekortkoming geconstateerd. De houder voldoet niet aan de volgende 
voorwaarde: 
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.  
 
De diploma's/certificaten van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach voldoen niet wat betreft 
het onderdeel coaching. 
 
Het welbevinden van de kinderen is goed. De beroepskrachten geven de kinderen alle aandacht die 
zij nodig hebben op een spontane manier. De kinderen kunnen activiteiten kiezen die aansluiten op 
hun ontwikkelingsniveau en interesse. 
 

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 
 
De houder moet een pedagogisch beleid hebben. In het pedagogisch beleid beschrijft de houder 
duidelijk hoe hij zorgt voor verantwoorde kinderopvang. Verantwoorde kinderopvang betekent: Het 
bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale vaardigheden en de 
overdracht van waarden en normen. Ook beschrijft hij onderwerpen zoals de indeling en grootte 
van de groepen, de inzet van beroepskrachten, het mentorschap en het wenbeleid. 
 
De houder is er verantwoordelijk voor dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. 
 
Hieronder staat de beoordeling van de toezichthouder met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

Pedagogisch beleid 

Mijn Tweede Thuis heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de locatie specifieke werkwijze staat. 
 
De houder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor het pedagogisch beleid. 
De houder zorgt er voor dat de beroepskrachten bij BSO Mijn Tweede Thuis handelen volgens het 
pedagogisch beleid. 

Pedagogische praktijk 

De houder voldoet aan de beoordeelde eisen van het pedagogisch klimaat. Uit de pedagogische 
observatie van de toezichthouder blijkt dat de beroepskrachten handelen volgens het pedagogisch 
beleid. Ook blijkt uit de observatie dat de beroepskrachten aansluiten bij het ontwikkelingsniveau 
van de kinderen. 
 
Hieronder staan 2 basisdoelen beschreven. 
 
De toezichthouder heeft het pedagogisch handelen van de beroepskrachten geobserveerd op de 
volgende momenten: het binnen komen op de groep, activiteiten aan tafel, het eten en drinken.  
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 is een programma met routines en activiteiten in een herkenbare en vertrouwde volgorde. Het 
biedt houvast voor kinderen. Het laat ruimte voor flexibiliteit, voor onvoorziene situaties, uitloop 
van geplande activiteiten of voorkeur-activiteiten van kinderen. 
De kinderen komen lopend naar de BSO of worden gehaald met de bakfiets. Als de kinderen binnen 
komen hangen zij hun jas en tas aan de kapstok. De kinderen zijn verdeeld in drie subgroepen, dit 
is te zien op het bord aan de muur. De verdeling is op basis van leeftijd, daarbij is gelet op de 
combinatie van kinderen. Er is een tafel met een rode stip, een groene stip en een blauwe stip. De 
kinderen zien op het bord aan de muur in welke groep ze zijn ingedeeld. Ze gaan aan tafel zitten. 
Bij iedere subgroep is een beroepskracht aanwezig. De sfeer is ontspannen, de kinderen praten op 
een positieve manier met elkaar. 
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De beroepskrachten hebben gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de voortgang 
en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie en/of 
de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
De kinderen voeren gesprekken met elkaar en met de beroepskrachten. Zij vertellen bijvoorbeeld 
wat ze op school hebben gedaan en hoe de vakantie is geweest. 
 
De beroepskrachten reageren op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij gaan op 
een ongedwongen manier om met ieder kind.  
De beroepskracht vraagt aan de kinderen wat ze willen gaan doen aan tafel. De kinderen doen 
individueel of in groepjes een spel aan tafel of kiezen een kleurplaat. Een paar kinderen willen op 
de vloer met lego of kapla bouwen. 
 
Het welbevinden van de kinderen is goed. De kinderen zijn ontspannen en bezig met hun spel. De 
kinderen genieten van de dingen die gebeuren en die zijzelf kunnen; ze tonen blijdschap, plezier en 
trots. Ze zijn met interesse bezig, alleen of met anderen/vriendjes. 
De kinderen ruimen hun spel op en gaan aan tafel. Ze mogen kiezen wat ze willen eten. 
Er is vandaag patat en bijna alle kinderen kiezen hiervoor. Enkele kinderen wil geen patat, zij 
mogen een boterham eten. Daarna wordt er fruit gegeten aan tafel. 
 
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). 
  
De beroepskrachten stimuleren de ontwikkeling van de sociale competentie van de kinderen. Dit 
blijkt uit de volgende voorbeelden: 
 
De beroepskrachten sluiten aan op de persoonlijke eigenheid van kinderen. Zij benoemen en 
waarderen talenten, kwaliteiten en eigenaardigheden. Zij activeren de betrokkenheid en deelname 
van alle kinderen aan het groepsgebeuren op een wijze die recht doet aan het individuele kind. 
Kinderen worden gestimuleerd om sociale contacten met elkaar aan te gaan. 
De beroepskracht vertelt over de verrassing. Ze eten vandaag patat omdat de kinderen de 
afgelopen 4 weken zo goed hebben samengewerkt. De beroepskrachten willen het positieve gedrag 
bij de kinderen op deze manier stimuleren door ze hiervoor te belonen. Een paar kinderen helpen 
mee met de borden, bestek en bekers klaar zetten op tafel. 
 
De beroepskrachten stimuleren de interactie tussen kinderen met dezelfde interesse of talent, in 
gesprekken en tijdens spel.  Maatjes en vriendjes krijgen eigen spel-/contactgelegenheid.  
Twee kinderen kiezen om te gaan bouwen met kapla. Samen bekijken ze de voorbeelden in het 
boekje en bespreken wat ze gaan bouwen. Ze kiezen een toren uit die volgens hen niet zo moeilijk 
is. Om de beurt leggen ze plankjes in een vierkant op elkaar en bouwen zo een hoge toren. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observatie(s) 
 Landelijk Register Kinderopvang 
 Pedagogisch beleidsplan (versie december 2019) 
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Personeel en groepen 
 
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 met een beschrijving van wat er bekeken, 
gelezen en/of besproken is.   

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

De houder voldoet aan de voorwaarden. 
  
De werkzame beroepskrachten en de pedagogisch coach/ beleidsmedewerker zijn ingeschreven en 
gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 
De houder heeft hen gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie. 

Opleidingseisen 

De houder voldoet niet aan de voorwaarden. 
  
De werkzame beroepskrachten en hebben een geschikt diploma volgens de geldende CAO 
Kinderopvang. De pedagogisch beleidsmedewerker/coach is wel voldoende gekwalificeerd voor de 
functie van pedagogisch beleidsmedewerker. Zij is niet voldoende gekwalificeerd voor het 
onderdeel coaching. 
 
 
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 
Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 
Regeling Wet 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 BSO Mijn Tweede Thuis. 
 
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 observatie. 
 
Tijdens het inspectiebezoek zijn er 26 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar met 3 
beroepskrachten. 
 
Afwijking van de beroepskracht-kindratio 
De houder voldoet aan de wettelijke voorwaarde voor afwijking van de beroepskracht-kindratio. 
 
Op schooldagen kan een half uur worden afgeweken. Dit kan voorkomen rond het openen en 
sluiten van de opvang. Op de momenten dat er wordt afgeweken, moet minimaal de helft van het 
aantal benodigde beroepskrachten werkzaam zijn op de groep. 
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Aantal beroepskrachten bij activiteiten en opendeurenbeleid 
Bij activiteiten binnen of buiten het kindercentrum blijft de inzet van het aantal beroepskrachten 
hetzelfde. 
 
De inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding 
De voorwaarde over de inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding heeft de 
toezichthouder niet beoordeeld. Ten tijde van het inspectiebezoek zijn er geen stagiaires ingezet in 
het kindercentrum. 
 
Achterwacht 
De achterwachtregeling voldoet aan de voorwaarden. 
Als er één beroepskracht aanwezig is gezien het kindaantal, is er één volwassene beschikbaar die 
telefonisch bereikbaar is. Deze volwassene kan binnen vijftien minuten in het kindercentrum 
aanwezig zijn in het geval van een calamiteit. De beroepskrachten kennen deze 
achterwachtregeling. Zij hebben de naam en het telefoonnummer van deze persoon. 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. De werkwijze van de houder draagt bij aan een 
vertrouwde en veilige omgeving. De houder zorgt voor een stabiele opvang voor het kind. 
Hieronder staat waaruit blijkt dat de houder aan de wettelijke voorwaarden voldoet: 
 
Opvang in groepen 
Op BSO Mijn Tweede Thuis worden de kinderen opgevangen in één basisgroep. 
Er zijn maximaal 30 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar aanwezig bij de BSO. Zij worden 
begeleid door 3 beroepskrachten. 
 
Mentorschap 
Aan elk kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind. De mentor 
bespreekt de ontwikkeling van het kind op vaste momenten met de ouders. Ook is de mentor voor 
de ouders een aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
 

Gebruikte bronnen 

 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Observatie(s) 
 Personenregister Kinderopvang 
 Diploma('s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
 Pedagogisch beleidsplan (versie december 2019) 
 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, 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 
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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 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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
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 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 15 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; 9a lid 3 
Regeling Wet kinderopvang) 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
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 Wet kinderopvang; art 15 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9a lid 1 
en 2 Regeling Wet kinderopvang) 

 

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

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een basisgroep wordt bepaald op grond van tabel 2 in bijlage 1, onderdeel b, bij het 
besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels; 
- Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de basisgroep 
verlaten, leidt dit niet tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit 
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten, ten 
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit; 
- in afwijking hiervan op grond van het Besluit kwaliteit kinderopvang art.16 lid 4 minder 
beroepskrachten zijn ingezet. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 16 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 
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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 : Mijn Tweede Thuis 
Website : http://www.Mijntweedethuis.com 
Vestigingsnummer KvK : 000011250917 
Aantal kindplaatsen : 30 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Cemaynur Safranti-Agca 
KvK nummer : 24487906 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. van der Plas 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Dordrecht 
Adres : Postbus 8 
Postcode en plaats : 3300AA DORDRECHT 
 

Planning 
Datum inspectie : 07-01-2020 
Opstellen concept inspectierapport : 21-01-2020 
Vaststelling inspectierapport : 14-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar houder : 14-02-2020 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 14-02-2020 

Openbaar maken inspectierapport : 06-03-2020 
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Mijn Tweede Thuis te Dordrecht 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 
Zoals eerder toegelicht zijn wij in de veronderstelling geweest dat het Uk&Puk trainerscertificaat 
voldeed aan de gestelde scholingseisen voor de functie Interne coach. Het certificaat blijkt echter 
niet in de lijst van FCB te zijn opgenomen. Op dit moment ligt er een verzoek bij FCB, ingediend door 
de CED groep, om het certificaat alsnog te accrediteren. Deze training omvat namelijk ook alle 
benodigde trainers-/coachingsvaardigheden die vereist zijn voor de functie Interne coach. Wij 
wachten op de uitspraak van FCB. Wanneer het verzoek van de CED groep niet wordt gehonoreerd, 
zullen wij uiteraard een training volgen waarvan het certificaat wel kwalificeert. 

 
 
 
 
 


