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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. 

 
Beschouwing 

Algemeen 
Yes! Kinderopvang biedt kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk in 
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. Kinderdagverblijf Grote Beerstraat 
is gehuisvest in het Wijkcentrum Xiejezo in Zwijndrecht. Het kinderdagverblijf heeft twee verticale 
stamgroepen met kinderen van 0 t/m 4 jaar: de Ukkies voor maximaal 14 kinderen en de 
Ukkepukkies voor maximaal 9 kinderen. 
  
Inspectiegeschiedenis 
Maart 2015: onderzoek op kernzaken, overtreding op de afwijking van de beroepskracht-kindratio 
en de maximale uren en de tijden waarbinnen dagelijks mag worden afgeweken; 
Juli 2015: nader onderzoek op bovenstaande overtredingen: geen overtredingen meer; 
In 2016: volledig onderzoek op alle voorwaarden uit de wet- en regelgeving; geen overtredingen. 
 
Huidige inspectie 
Tijdens deze inspectie zijn niet alle voorwaarden uit de wet- en regelgeving beoordeeld. Het 
onderzoek is gebaseerd op het doen van een observatie op de groep(en) en een gesprek met de 
beroepskrachten. 
  
De observatie vond plaats tijdens de middagpauze van het kinderdagverblijf. Een kinderdagverblijf 
mag tijdens de middagpauze afwijken van de beroepskracht- kindratio. KDV Grote Beerstraat week 
op dit moment ook af waardoor er op elke groep één beroepskracht aanwezig was.  
 
Na aanleiding van de observatie is er ook met de locatiemanager gesproken over punten van 
aandacht welke tijdens de observatie werden waargenomen. Tijdens de observatie werd zichtbaar 
dat de beroepskracht niet elk kind de aandacht kon geven wat nodig was. Met de locatiemanager is 
afgesproken om zorgvuldig te gaan kijken in hoeverre het in een groep mogelijk is, gezien de 
groepssamenstelling, dat er wordt afgeweken van de beroepskracht- kindratio.  Over het algemeen 
is er aandacht voor het bieden van emotionele veiligheid, stimulans van de persoonlijke en sociale 
vaardigheden en overdracht van waarden en normen. 
  

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
De Wet kinderopvang stelt dat de houder zorg dient te dragen voor de uitvoering van het eigen 
pedagogisch beleid. Ook is de houder verplicht om kinderen emotionele veiligheid te bieden en de 
persoonlijke en sociale vaardigheden te stimuleren. Daarnaast moeten waarden en normen worden 
overgedragen. Bij het beoordelen van de observaties is uitgegaan van de vier basiscompetenties 
uit de Wet Kinderopvang waaraan de pedagogische praktijk minimaal moet voldoen. 
  
De observatie vond plaats tijdens de middagpauze van het kinderdagverblijf. Een kinderdagverblijf 
mag tijdens de middagpauze afwijken van de beroepskracht- kindratio. KDV Grote Beerstraat week 
op dit moment ook af waardoor er op elke groep één beroepskracht aanwezig was.  
 

Waarborgen van de emotionele veiligheid 
Ten tijde van de observatie is er één beroepskracht op de babygroep aanwezig. De beroepskracht 
reageert op een kindje dat huilt. Ze probeert het kindje te troosten door ze een speentje te geven 
en even op een ander plek neer te leggen. Een ander kindje is erg ondernemend en klimt 
regelmatig op een stoeltje. Het kindje zet het stoeltje tegen de commode of tegen het keukenblok 
aan. De ene keer ziet de beroepskracht dit wel en wordt het kindje er op aangesproken. Op andere 
momenten ziet de beroepskracht het niet.  
Als de beroepskrachten elkaar afwisselen met het nemen van pauze wordt er een overdracht over 
de kinderen gegeven. De beroepskracht die vertrekt vraagt aan de wat oudere kindjes om aan tafel 
te gaan zitten en ze krijgen van haar een beker met drinken en een koekje.  
Als deze beroepskracht weg gaat zijn er vier kinderen wakker waaronder twee kindjes die kunnen 
lopen en twee baby's. Twee andere kindjes liggen te slapen.  
De beroepskracht kan niet bij de kindjes aan tafel gaan zitten omdat ze een ander kindje probeert 
te troosten die erg aan het huilen is. De kinderen aan tafel eten hun koekje op. Een kindje loopt 
met haar koekje door de groepsruimte en wil met haar koekje in de mond de wipstoel op klimmen. 
De beroepskracht is druk bezig met het troosten van het kindje waardoor de beroepskracht dit niet 
in de gaten heeft. 
De beroepskracht is langere tijd (ruim een half uur) bezig met het troosten van het huilende 
kindje. Een ander kindje loopt gedurende deze tijd in haar rompertje omdat dit kindje naar bed 
gebracht zou worden. De beroepskracht reageert zo nu en dan op de andere kinderen echter gaat 
haar aandacht veelal uit naar het huilende kindje. 
De beroepskracht blijft geduldig en in haar houding rustig naar de kinderen.  
  
Stimuleren van de persoonlijke competenties 
Als de twee kindjes wakker worden verschoond de beroepskracht eerst het oudste kind en het 
jongste kindje legt ze even in de box om te spelen. Ze benoemt naar het kindje; "Ik zal eerst jou 

doen en dan je broer". Tijdens het verschonen neemt de beroepskracht de tijd om even een kort 
gesprekje te voeren met het kindje over het slapen en het werken van papa. 
Dan krijgen deze kindjes drinken en roept de beroepskracht de twee andere kindjes er ook weer bij 
om aan tafel er bij te gaan zitten om te drinken. 
Het kindje dat veel huilde is in bed in slaap gevallen. Daardoor keert de rust terug op de groep.  
 
Later vertelt de beroepskracht over het kindje, dat geruime tijd in haar rompertje liep, dat zij 
alleen in slaap valt als ze op de schoot van de beroepskracht zit. Als het kindje dan slaapt kunnen 
de beroepskrachten haar op bed leggen. Op het moment dat het druk is op de groep en de 
beroepskracht alleen staan vanwege bijvoorbeeld de pauzes is er geen mogelijkheid om met het 
kindje op de bank te zitten.  
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De beroepskracht stimuleert de kinderen in het leren van woorden. Een kindje heeft een boekje 
gepakt en de beroepskracht reageert daarop; "Heb je een boekje, wat staat er op? " en "Wat is 

dat?" en de beroepskracht spreekt uit; "banaan". 

 
Stimuleren van de sociale competenties 
Op de peutergroep zijn de kinderen buiten aan het spelen en vermaken zij zichzelf met de 
loopauto’s en fietsjes. Er is een kindje die in de kinderwagen buiten ligt. De beroepskracht vertelt 
dat er nog geen plek is op de babygroep en het kindje daarom tijdelijk bij de peuters wordt 
opgevangen. De beroepskracht is alert op het samen spel van kinderen. De beroepskracht geeft 
een kind een high-five omdat hij het fietsje af geeft aan een ander kindje. De beroepskracht zegt 
daarbij ook; "goed gedaan van jou".  
Een kindje vindt op het speelplein een poëzieplaatje. De beroepskracht reageert daar enthousiast 
en belangstellend op. Als er voorbijganger langs het speelplein stopt en een gesprekje heeft met 
een paar kinderen is de beroepskracht extra alert op wat er wordt besproken. 
Als een kindje een ander kindje helpt met het aantrekken van de schoenen reageert de 
beroepskracht daar ook positief op. 
 
Op het moment dat de tweede beroepskracht weer aanwezig is op de babygroep, is er meer rust 
op de groep. Er is ook meer aandacht mogelijk voor elk individueel kind. Op dat moment kunnen 
de beroepskrachten ook gericht een activiteit doen met de wat oudere kinderen in de babygroep.   
  
Overdracht van normen en waarden 
Er zijn afspraken en regels op de groep. Waar nodig worden deze aan de kinderen uitgelegd. Als 
een kindje gevaarlijk op de stoel zit dan zegt de beroepskracht; "Lieve poepie ga eens op je billen 

zitten anders ga je straks vallen". 
De beroepskrachten vinden het belangrijk dat er een overdracht plaats vindt tussen de 
beroepskracht en de ouders bij breng- en ophaalmomenten. Tijdens de werkoverleggen van de 
beroepskrachten worden de bijzonderheden van de kinderen besproken. 
 
Na aanleiding van deze observatie is er ook met de locatiemanager gesproken over de punten van 
aandacht op de momenten dat er slechts een beroepskracht werkzaam is. Het werd tijdens de 
observatie zichtbaar dat de beroepskracht niet elk kind de aandacht kon geven wat nodig was. Met 
de locatiemanager is afgesproken om zorgvuldig te kijken in hoeverre het op een groep mogelijk is 
gezien de groepssamenstelling of er kan worden afgeweken van de beroepskracht- kindratio.  
 
Over het algemeen is er aandacht voor het bieden van emotionele veiligheid, stimulans van de 
persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht van waarden en normen. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met locatiemanager Mw. A. 

Robben) 
• Interview (gesproken met de beroepskrachten) 
• Observaties (tijdens het vrij spelen, het verschonen en buiten spelen) 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Verklaringen omtrent het gedrag van de beroepskrachten zijn ingezien. Hieruit is gebleken dat 
voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde uit de Wet Kinderopvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Beroepskwalificaties van de beroepskrachten zijn ingezien op de locatie. Hieruit blijkt dat aan de 
kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. 
 
 
Opvang in groepen 

 
  
Het kinderdagverblijf biedt opvang aan in twee verticale stamgroepen met kinderen van 0 t/m 4 
jaar: de Ukkies voor maximaal 14 kinderen en de Ukkepukkies voor maximaal 9 kinderen. 
  
In de praktijk wordt gezien dat er een verdeling is tussen de groepen namelijk 0-2 jaar en 2-4 jaar. 
  
 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Ten tijde van de inspectie voldoet de beroepskracht- kindratio. 
  
Groep Aantal  Nodige inzet Aanwezige inzet 
groep 1 6 kinderen totaal 

0 jaar:    3 kinderen 
1 jaar:    3 kinderen 

 2  2 

groep 2 9 kinderen totaal 
0 jaar:     1 kind 
2-4 jaar:  8 kinderen 

 2  2 

  
  
De observatie vond plaats tijdens de middagpauze waardoor er op een groep 1 beroepskracht 
stond. 
  
Minstens de helft van het aantal beroepskrachten wordt ingezet op het moment dat er wordt 
afgeweken van het kindaantal. 
 
Tijdens de gebruikelijk middagpauze nemen de beroepskrachten om de beurt 40 minuten pauze bij 
3 ingezette beroepskrachten en bij 4 beroepskrachten gaan er van elke groep één beroepskracht 
tegelijkertijd een uur met pauze. 
  
  
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met locatiemanager Mw. A. 

Robben) 
• Interview (gesproken met de beroepskrachten) 
• Observaties (tijdens het vrij spelen, het verschonen en buiten spelen) 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Plaatsingslijsten 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 

kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Grote Beerstraat 
Website : www.yeskinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 24 
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 : 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 :  Mw. S. Graus 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

Planning 

Datum inspectie : 13-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 06-04-2017 
Vaststelling inspectierapport : 13-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 13-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 13-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 04-05-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
 
 
Zienswijze inspectierapport Locatie Grote beerstraat. 

 

Locatie de Grote Beerstraat is een onderdeel van Yes! kinderopvang.  

We werken met de pedagogisch medewerkster elke dag aan om samen met ouders de kinderen een 

veilige, gezonde, plezierige uitdagende opvang te bieden.  

Wij zijn dan ook trots op de positieve beoordeling ten aanzien van ons pedagogisch klimaat.  

De locatie manager en de inspecteur hebben telefonisch besproken dat het moment waarop de 

collega’s pauze neemt soms druk kan zijn, zoals tijdens inspectie geconstateerd is. 

Wij zijn ons dit zeer bewust en zijn ook blij met de stagiaire die extra handen kan bieden op drukke 

momenten. 

Ook is  aangegeven dat diegene die pauze heeft, meestal in de buurt zit. Deze kan indien wenselijk een 

helpend handje bieden net als de locatiemanager. Daarbij is afgesproken dat een collage wat later met 

pauze gaat als dat wenselijk is.  

Verder zijn wij er trots op zijn dat de omgang met de kinderen positief opvalt en de kinderen 

zichtbaar plezier hebben.  

Dat is waar het ons ook echt om te doen is! 

 

 
 
 

 


