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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 

 

Algemeen 
  
Het KDV Het Toermalijntje Emmastraat 9 (voorheen SKOBA -Stichting Katholiek Onderwijs 

Bernardus Alfrink) gaat per 1 januari 2017 deel uit maken van de organisatie Yes! Kinderopvang.   
 
Yes! Kinderopvang bieden kinderopvang en buitenschoolse opvang aan in Zwijndrecht, Hendrik-
Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. 
  
Kinderdagverblijf Toermalijntje Emmastraat 9 bestaat uit één peuterspeelgroep van maximaal 14 
kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
  
Huidige inspectie 
Het onderzoek bestond een documentenonderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat de overname 
van de locatie redelijkerwijs kan plaatsvinden in overeenstemming met de eisen van de wet- en 
regelgeving. 
  
  
  
  

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) toe te wijzen. 
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Observaties en bevindingen 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

 
  
 
Kinderopvang in de zin van de wet 

 
Op de peuterspeelgroep wordt kinderopvang in de zin van de wet geboden. Gedurende het verblijf 
ontvangen de kinderen opvoeding, verzorging en wordt een bijdrage geleverd aan hun 
ontwikkeling. Het verblijf in de peutergroep richt zich op kinderen vanaf 2 jaar tot de leeftijd 
waarop zij het basisonderwijs volgen. 
 
 
Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

 
Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
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Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Yes!Kinderopvang heeft een pedagogisch beleid vastgelegd. De basis van het beleid is de 
pedagogische cirkel.  
De vier wettelijk vastgestelde competenties zijn opgenomen in het beleidsplan. Deze competenties 
zijn gericht op het bieden van emotionele veiligheid, het stimuleren van de persoonlijke en sociale 
vaardigheden en de overdracht van normen en waarden aan de kinderen. 
 
Deze vier competenties zijn in het beleid verwerkt tot de 5 pedagogische basisdoelen. Zo 
beschrijven zij;  
 
De kern van de cirkel;  Het kind staat centraal. Hierbij horen de volgende pedagogische 
basisdoelen: 

1. Ik mag er zijn en mag zijn wie ik ben  

Emotionele en lichamelijke veiligheid en geborgenheid 

2. Ik wil iets en ik kan het 

Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties: emotionele, motorische, 

cognitieve, zintuiglijke, communicatieve en creatieve competenties 

3. We doen het samen 

Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties 

4. Ik ben een lief en goed kind 

Kans om waarden en normen eigen te maken (morele competenties) 

5. Ik heb een familie, een school en een buurt 

Samenwerken met de buitenwereld. 

 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de wijzigingsaanvraag niet 
ouder dan twee maanden. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Verklaringen omtrent het gedrag (VOG Rechtspersonen) 
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Inspectie-items 

 

Kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang 

Kinderopvang in de zin van de wet 

De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kinderen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot de leeftijd waarop zij het 
basisonderwijs volgen. 
(art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub d Besluit kwaliteit kinderopvang 
en peuterspeelzalen) 

Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving 

Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 
peuterspeelzalen tegen de vestiging(en) van de houder. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De houder treft maatregelen om recidive van eerder geconstateerde tekortkomingen in zijn 
vestiging(en) te voorkomen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie 
op de omgang met kinderen is beschreven. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

Een verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot 
exploitatie aan het college van B&W overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Het Toermalijntje 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Yes! Kinderopvang Zwijndrecht 
Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS ZWIJNDRECHT 
Website : www.yeskinderopvang.nl 
KvK nummer : 24428812 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 
 

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 :  Mw. S. Graus 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : Zwijndrecht 
Adres : Postbus 15 
Postcode en plaats : 3330AA ZWIJNDRECHT 
 

Planning 

Datum inspectie : 19-12-2016 
Opstellen concept inspectierapport : 20-12-2016 
Vaststelling inspectierapport : 22-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar houder : 22-12-2016 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 22-12-2016 

Openbaar maken inspectierapport : 12-01-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 

De houder heeft aangegeven akkoord te zijn met het inspectierapport.  


