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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 

 

Kinderdagopvang Gerard Alewijnstraat maakt deel uit van Yes! Kinderopvang, aanbieder van 
verschillende vormen van opvang in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht, 
Heerjansdam en Ridderkerk. 
  
Kinderdagverblijf Gerard Alewijnsstraat heeft 71 kindplaatsen. Er zijn 5 stamgroepen; een 
babygroep 'de Beebies' met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar, een peutergroep 
'de Pukkies' met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en een verticale groep 'de 
Ukkies' met maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar. 
In het gedeelte van de zorglocatie de Blije Borgh worden ook twee stamgroepen opgevangen 
namelijk een babygroep met maximaal 14 kinderen en een peutergroep met maximaal 13 
kinderen. 
Bij deze laatste twee groepen wordt christelijke kinderopvang aangeboden. 
  
Inspectie historie 
In 2015 heeft een regulier inspectiebezoek plaatsgevonden waarbij geen overtredingen zijn 
geconstateerd. 
In 2016 heeft een onderzoek plaatsgevonden vanwege een aanvraag voor uitbreiding van 44 naar 
71 kindplaatsen. In maart 2017 is er een incidenteel onderzoek gedaan vanwege een interne 
verbouwing en een tijdelijke verhuizing van 2 groepen. 
  
Huidige inspectie 
Op 3 oktober 2017 heeft een jaarlijks regulier inspectie onderzoek plaatsgevonden, waarbij de 
kernzaken uit de Wet Kinderopvang zijn onderzocht. De bevindingen op hoofdlijnen zijn dat de 
houder voldoet aan de kernzaken uit de Wet kinderopvang.   
Er heerst een ontspannen sfeer op de groepen. De kinderen spelen met veel plezier.  
De beroepskrachten zijn zorgzaam en bekwaam. 

 
 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
 

 



4 van 13 
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 03-10-2017 
Yes! Kinderopvang Gerard Alewijnstraat te Hendrik-Ido-Ambacht 

 

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. 
  
De houder waarborgt de uitvoering van het pedagogisch beleid in het teamoverleg. Tevens vinden 
op structurele basis locatieoverleg of groepsbesprekingen plaats. 
De beroepskrachten bespreken praktische en inhoudelijke zaken in aanwezigheid van en met hun 
leidinggevende. 
  
Tijdens het interview met de beroepskrachten komt naar voren dat zij voldoende op de hoogte zijn 
van het pedagogisch beleid. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groepen. 
  
Er is geobserveerd tijdens het vrij spelen, fruit eten en drinken, het verven en buiten spelen. 
  
Emotionele veiligheid 
Bij de babygroep spelen de kinderen vrij in de groepsruimte. Een baby zit in de wipper en krijgt 
een fruithap. Een meisje staat bij het speelkeukentje en speelt met de pannen. Een baby wordt uit 
bed gehaald. De beroepskracht praat tegen de baby terwijl ze de baby verschoont.   
De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten voor interactie met het kind. Het kind 
ervaart persoonlijke warmte, geborgenheid, plezier, humor, aandacht. 
Een paar kinderen spelen op de vloer met de auto’s en het babyspeelgoed. Een kind trekt zich op 
aan de tafel en gaat staan. De beroepskracht geeft complimentjes. 
De beroepskrachten wisselen onderling informatie uit over de kinderen. 
Een baby wordt verschoond en naar bed gebracht. "Je gaat lekker slapen", zegt ze tegen de baby. 
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek.  
"We gaan zo drinken, ga je helpen met opruimen", vraagt de beroepskracht. 
Een kind wordt gebracht. De beroepskracht neemt het kind over van de moeder en zet hem op een 
stoeltje aan tafel. De moeder geeft informatie over het slapen en eten van het kind. Ze neemt 
afscheid van het kind en gaat weg. De andere kinderen komen ook aan tafel. 
Sommige kinderen worden in een kinderstoel gezet en deze worden bij de tafel geschoven.  
"We gaan lekker drinken", zegt de beroepskracht. De kinderen klappen in hun handen van plezier. 
Een kind slaat met de handen op tafel en roept "koekje, koekje". Een kind in de kinderstoel krijgt 
een fruithap. De kinderen eten stukjes fruit. Ze mogen een stukje van een bord nemen. 
De beroepskrachten laten merken dat ze de kinderen accepteren zoals ze zijn; ze geven 
complimentjes, maken grapjes, knuffelen, hebben oogcontact en treden bemoedigend op als een 
kind dat nodig heeft. 
Een kind zit in een kinderstoel en huilt. De beroepskracht troost hem. "Ben je nog een beetje 
moe", zegt de beroepskracht. De jongen doet zijn handen voor zijn ogen, wrijft in zijn ogen. De 
beroepskracht tilt hem uit de kinderstoel en op schoot, dan is het huilen over. 
De beroepskracht heeft een baby uit bed gehaald. Ze praat tegen de baby, terwijl de slaapzak 
uitgedaan wordt, "je speen in je mandje, je broek aandoen". De beroepskracht verwoord haar 
ahndelingen. 
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Persoonlijke competentie 
De beroepskracht stimuleert de kinderen mee te helpen met opruimen. "Gaan we samen 
opruimen", zegt de beroepskracht. Ze pakt de hand van het kind en loopt met haar naar de kast. 
"Kijk, die auto doen we hier in de kast", zegt de beroepskracht, "de bal mag ook in de kast". "Goed 
zo, jullie kunnen goed helpen zeg", zegt de beroepskracht.  
De peuters zitten in een kring en gaan limonade drinken. Er staan gekleurde bekers op tafel. De 
beroepskracht geeft opdrachten: "Je mag de gele beker aan haar geven, jij mag een roze beker 
aan hem geven, zegt de beroepskracht. Ze oefenen de namen en de kleuren. 
In het dagprogramma zijn activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
De peuters gaan liedjes zingen. De beroepskracht legt platen op de vloer. Daar staan figuren op die 
aangeven waarover de liedjes gaan, zoals de paddenstoel, olifant, vis, molen, boot. De kinderen 
mogen om de beurt een plaat kiezen. De kinderen zingen mee en doen ook de bewegingen die bij 
het lied horen. 
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden 
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of 
te onderschatten. 
Bij de babygroep hebben de kinderen een liedje gezongen van de paddenstoel. Een kind krijgt een 
schort om. "Kijk eens, een kurk", zegt de beroepskracht. Ze geeft de kurk aan het kind. Op tafel 
staat een bord met witte verf. "Maak maar een witte stip met de kurk op de rode paddenstoel".  
Het kind weet wat de bedoeling is en doopt de kurk in de verf. "Wat mooi", zegt de beroepskracht, 
"jij kan goed stempelen". 
De kinderen spelen buiten, ze fietsen en glijden van de glijbaan. Er komt een vliegtuig over en de 
kinderen roepen ‘vliegtuig’ . Ze kijken allemaal omhoog. Een kind gaat op de tenen staan, steekt 
de handen in de lucht. "Ik kan er niet bij", zegt het kind. "Het vliegtuig is ver weg, daar kan je niet 
bij", zegt de beroepskracht. 
  
Sociale competentie 
De beroepskrachten begeleiden interacties tussen kinderen. Zij helpen de kinderen actief om 
sociale vaardigheden met leeftijds- en/of groepsgenootjes te ontwikkelen (bv. leren delen, naar 
elkaar luisteren, wachten, helpen). 
Om de beurt mogen kinderen met het bord fruit rond lopen in de kring. De kinderen mogen een 
stukje fruit nemen. Een kind gaat rond met het bord. "Wil jij ook", vraagt de jongen aan de 
kinderen. "De baby niet", zegt hij. "Nee, de baby eet nog geen stukjes fruit", zegt de 
beroepskracht. De beroepskrachten moedigen gesprekjes tussen henzelf en de kinderen, en tussen 
kinderen onderling aan, door zowel luisteren als praten. Beroepskracht en kind dragen beiden bij 
aan de inhoud en voortgang van het gesprek.  
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. 
Twee kinderen zitten naast elkaar, ze kunnen niet van elkaar afblijven, ze stoeien met elkaar.  
De beroepskracht ziet het en zegt tegen het kind "wil jij een rondje lopen". Dat wil hij wel en staat 
meteen op. 
De beroepskrachten zetten zich in voor een positieve sfeer. Zij maken grapjes, zijn behulpzaam en 
hebben aandacht en zorg voor alle kinderen. 
  
  
Overdracht van normen en waarden 
De kinderen leren bij de kinderopvang dat er regels en afspraken gelden binnen de groep. 
Ze leren rekening houden met elkaar, samen spelen en samen delen. Ze leren dat ze niet mogen 
gooien met speelgoed, elkaar geen pijn mogen doen en wachten op hun beurt. 
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente 
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en 
behoefte van individuele kinderen. 
Tijdens het drinken uit een beker verslikt en kind zich, ze hoest. "Zet de beker maar even neer als 
je moet hoesten", zegt de beroepskracht.  
De beroepskrachten geven kinderen het goede voorbeeld van sociale vaardigheden in de omgang 
met andere kinderen; ze zijn vriendelijk, luisteren, leven mee, troosten en helpen, werken samen. 
De kinderen weten dat ze netjes moeten blijven zitten op hun stoel tijdens het fruit eten en 
drinken. Ze leren hun jas zelf aan te trekken en hun schoenen ook. De beroepskrachten helpen als 
dat nodig is. 
Ook leren ze dat ze hun handen wassen na het toiletgebruik. De kinderen worden gestimuleerd 
naar de wc te gaan. In de toiletruimte hangen plasdiploma's en kinderen krijgen een sticker als ze 
op de wc geplast hebben. 
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Uit deze observatie blijkt dat de houder voldoet aan de wettelijke voorwaarden betreffende het 
pedagogisch klimaat. Op het kindercentrum is aandacht voor het bieden van emotionele veiligheid, 
stimulans van de persoonlijke en sociale vaardigheden en overdracht van waarden en normen. 
  
Hieruit volgt dat op kinderdagverblijf Yes! Kinderopvang Gerard Alewijnsstraat de vier 
competenties voor de kinderopvang voldoende worden gewaarborgd. 
  
Het vierogenprincipe wordt uitgevoerd conform het pedagogisch beleid van de houder. In het 
beleid is opgenomen dat het vierogenprincipe wordt gewaarborgd door de inzet van voldoende 
personeel, gebruik van babyfoons en de ruimten zijn voorzien van veel ramen. Er kunnen altijd 
collega's of ouders binnenlopen in de groep. 
Dit komt overeen met de praktijk op deze locatie. 
  
"Daarnaast draagt Yes! Kinderopvang er zorg voor dat de dagopvang op dusdanige wijze 
is georganiseerd dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de 
werkzaamheden uitsluiten kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door 
een andere volwassen (het zgn. vierogenprincipe) Dit gebeurd op de locaties op diverse 
manieren bijvoorbeeld door het samenvoegen van groepen bij de opening en sluiting 
zodat er te allen tijde twee pedagogisch medewerkers zijn, het gebruiken van babyfoons 
tijdens pauzetijden, aandacht voor het creëren van een open aanspreekcultuur en het 
gebruik van ramen en hekjes in plaats van deuren." 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Protocol vierogenprincipe 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan 
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Personeel en groepen 

 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag 

 
De verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten  en de stagiaires zijn  
ingezien op de locatie. De VOG's van de beroepskrachten van de groepen in het verzorgingstehuis 
zijn later nagestuurd.  
De verklaringen omtrent het gedrag zijn na 1 maart 2013 afgegeven en bevatten de juiste 
screeningskenmerken voor de werkzaamheden in de kinderopvang.  
 
Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de betreffende voorwaarde uit de Wet kinderopvang. 
 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Beroepskwalificaties van de werkzame beroepskrachten zijn tijdens een steekproef ingezien op de 
locatie. De diploma's van de beroepskrachten van de groepen in het verzorgingstehuis zijn later 
nagestuurd.  
 
Hieruit blijkt dat aan de kwalificatie-eis conform de CAO Kinderopvang is voldaan. 
  
Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. 
 
 
Opvang in groepen 

 
Op kinderdagverblijf Yes! Gerard Alewijnsstraat vindt de opvang plaats in 5 stamgroepen. 
  
In onderstaande tabel zijn de groepen zoals aanwezig tijdens in het inspectiebezoek weergegeven: 
  

Groep Leeftijd Max. aantal kinderen Aantal aanwezige kinderen 
Beebies 0 tot 2 jaar 14 11 
Ukkies 0 tot 4 jaar 16 13 
Pukkies 2 tot 4 jaar 14 7 

babygroep 0 tot 2 jaar 14 8 
peutergroep 2 tot 4 jaar 13 10 

  
 
Hieruit blijkt dat omvang en de samenstelling van de stamgroepen voldoen aan de wettelijke 
voorwaarden. 
  
Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepsruimtes per week gebruik. 
  
Voor kinderen die in een tweede groep worden opgevangen zijn door de ouders vooraf 
toestemmingsverklaringen getekend. Hierop staat aangegeven om welke andere groep het gaat en 
welke periode hun kind gebruik zal maken van een tweede stamgroep. 
  
De houder informeert ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. Door middel van foto's bij de deur wordt 
duidelijk welke beroepskrachten verantwoordelijk zijn voor de groepen. 
  
De ouders weten zodoende op welke dag hun kind in welke stamgroep verblijft en wie 
verantwoordelijk is voor de begeleiding. 
  
Ieder kind heeft maximaal drie vaste gezichten waarvan dagelijks tenminste één werkzaam is op 
de groep van het kind. 
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Beroepskracht-kindratio 

 
Op basis van de planningslijsten, personeelsroosters en de daadwerkelijke bezetting van de 
groepen is de verhouding tussen het aantal kinderen en de ingezette beroepskrachten als 
voldoende beoordeeld. 
  
In onderstaande tabel zijn de kindaantallen en aanwezige beroepskrachten zoals aanwezig tijdens 
het inspectiebezoek weergegeven. 
  
 
  

Naam groep Kindaantal Leeftijden Aantal vereiste 
beroepskrachten 

Aantal aanwezige 
beroepskrachten 

Beebies 11 0 tot 2 jaar 3 3 

Ukkies 13 0 tot 4 jaar 3 3 
Pukkies 7 2 tot 4 jaar 1 1 

babygroep 8 0 tot 2 jaar 2 2 
peutergroep 10 2 tot 4 jaar 2 2 

  
  
Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 
  
De houder voldoet aan de drie-uursafwijking voor kindercentra tijdens aanvang, lunchpauzes en 
sluiting van de opvang. Op vastgestelde momenten mag 50% van het minimaal verplichte aantal 
beroepskrachten ingezet worden. Voor 9.30 uur, tijdens de lunch en na 16.30 uur wordt de helft 
van het aantal verplichte beroepskrachten ingezet. De beroepskrachten zijn ingezet conform een 
vastgesteld rooster van vroege en late diensten. 
  
Hieruit volgt dat de afwijking van de beroepskracht-kind-ratio voldoet aan de wettelijke normen. 
 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
Er wordt alleen Nederlands gesproken op het kinderdagverblijf. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (beroepskrachten) 
• Observaties 
• Website 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten (via de Ipad) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

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

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h 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 vanaf 1 maart 
2013. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang 
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet 
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te 
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 en 3.8g 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) 

Bij de inzet van beroepskrachten in opleiding wordt rekening gehouden met de opleidingsfase 
waarin zij zich op dat moment bevinden. De inzet gebeurt overeenkomstig de voorwaarden zoals 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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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) 

De houder informeert de ouders en de kinderen in welke stamgroep het kind verblijft en welke 
beroepskrachten op welke dag bij welke groep horen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 
en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

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) 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouder kan een kind gedurende een tussen 
houder en ouder overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep dan de 
vaste stamgroep. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één 
werkzaam is op de groep van het kind. 
(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 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Ieder kind maakt van maximaal twee stamgroepruimtes gebruik gedurende een week. 
(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 4, 5 en 6 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) 

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15 
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio 
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. 
(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 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Bij een openingstijd van 10 uur of langer kunnen ten hoogste drie uur per dag, niet 
aaneengesloten, minder beroepskrachten ingezet worden dan volgens de beroepskracht-kindratio 
vereist is. 
(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) 

De drie uur afwijkende inzet betreft uitsluitend de tijd voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens de voor 
dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze. 
(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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De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens 
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur 
aaneengesloten. 
(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) 

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) 

Indien als gevolg van het afwijken van de beroepskracht-kindratio slechts één beroepskracht in het 
kindercentrum ingezet wordt, dan is er ten minste één andere volwassene in het kindercentrum 
aanwezig. 
(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 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)   
OF 
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in 
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde 
gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Gerard Alewijnstraat 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Aantal kindplaatsen : 71 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Yes! Kinderopvang Hendrik-Ido-Ambacht B.V. 
Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
Website : www.bobokdv.nl 
KvK nummer : 24406671 
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 : Hendrik-Ido-Ambacht 
Adres : Postbus 34 
Postcode en plaats : 3340AA HENDRIK-IDO-AMBACHT 
 

Planning 

Datum inspectie : 03-10-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 11-10-2017 
Vaststelling inspectierapport : 31-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar houder : 31-10-2017 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 31-10-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 21-11-2017 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Kinderdagverblijf Yes! Kinderopvang aan de Gerard Alewijnsstraat in HI Ambacht is 

tevreden met dit rapport. Het is fijn om te lezen dat de kinderen zichtbaar plezier hebben, 

dat er een prettige, ontspannen sfeer heerst op de groepen en de beroepskrachten als 

bekwaam en zorgzaam worden omschreven.  

 

Het team zet zich elke dag in om de kinderen een prettige, veilige en uitdagende omgeving te 

bieden. De pedagogisch medewerkers nemen de kinderen serieus, maken regelmatig grapjes 

en stimuleren de onderlinge interactie.  Er is sprake van een taalrijke omgeving, doordat er 

wordt gezongen, voorgelezen, taalspelletjes worden gedaan en handelingen/ervaringen 

worden benoemd en verwoord.   

 

Er wordt goed aangesloten bij het ontwikkelingstempo en –niveau van de kinderen. De 

kinderen leren samen te spelen en rekening met elkaar te houden en leren zo normen en 

waarden kennen. We zijn er trots op dat de warme, ondersteunende manier van omgaan met 

elkaar tijdens de inspectie zo duidelijk naar voren komt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


