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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 onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

 
Beschouwing 
 
Algemeen 

Het KDV (PSG) Emmastraat (voorheen SKOBA -Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus 
Alfrink) maakt per 1 januari 2017 deel uit maken van de organisatie Yes! Kinderopvang.   
 

Yes! Kinderopvang biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang aan in Zwijndrecht, Hendrik-Ido-
Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk.  Kinderdagverblijf Het Toermalijntje Schaepmanlaan bestaat 
uit één peuterspeelgroep van maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. 
  

Inspectiegeschiedenis 
In december 2016: een incidenteel onderzoek in verband met houderwijziging per 1 januari 2017. 
  
Huidige inspectie 
Yes! Kinderopvang heeft voor de peuterspeelgroep Emmastraat een uitbreidingsverzoek gedaan 
voor 15 kindplaatsen. Het onderzoek heeft plaats gevonden door middel van een bezoek aan de 

locatie en het opmeten van de groepsruimte.   
Gezien het aantal vierkante meters van zowel de binnen- en buitenspeelruimte kan deze wijziging 
worden doorgevoerd. 
   

De houder wil de wijziging naar 15 kindplaatsen per 1 april 2017 laten ingaan. 
  

 
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 

 

Accommodatie en inrichting 

 
  
 
Binnenruimte 
 

De peuterspeelgroep is gevestigd in een vaste groepsruimte binnen de basisschool de Toermalijn 

locatie Emmastraat en zij willen uitbreiden van 14 kindplaatsen naar 15 kindplaatsen.  
  
Voor 15 kinderen is tenminste 52,5 m2 binnenspeelruimte nodig. De oppervlakte van de 
groepsruimte bedraagt 54 m2. 
  
  

Er wordt voldaan aan de eis van 3,5 m2 binnenspeelruimte per kind. 
  
  
 
 
Buitenspeelruimte 
 

De peuterspeelgroep maakt gebruik van het buitenspeelterrein van de basisschool aangrenzend 

aan het gebouw. 
  
Voor 15 kinderen is er minimaal 45 m2 buitenspeelruimte vereist. 
  
Het buitenspeelterrein van de basisschool heeft ruim voldoende aan speelruimte zodoende voldoet 

de voorwaarde. 
 
Gebruikte bronnen: 
 Observaties 
 Plattegrond (vierkante meters) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Accommodatie en inrichting 

Binnenruimte 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste groepsruimte. 
(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 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² binnenspeelruimte beschikbaar, 

waaronder mede begrepen passend voor spelactiviteiten ingerichte ruimtes buiten de 
groepsruimte. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Buitenspeelruimte 

Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De buitenspeelruimte is aangrenzend aan het kindercentrum. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Emmastraat PSG 

Website : www.yeskinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 14 uitbreiding naar 15 kindplaatsen 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 
Gegevens houder 
Naam houder : Yes! Kinderopvang B.V. 

Adres houder : Uilenvliet 39 

Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
KvK nummer : 50627856 
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 : 20-04-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 21-04-2017 
Vaststelling inspectierapport : 25-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 25-04-2017 
Verzenden inspectierapport naar 

gemeente 

: 25-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 16-05-2017 

 

 

 

http://www.yeskinderopvang.nl/
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
De houder is akkoord met de rapportage. 

 

 
 
 
 

 


