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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. 
Per 1 januari 2018 is de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang in werking getreden. Hierin 
worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van de kinderopvang. Binnen dit onderzoek zijn deze 
nieuwe eisen getoetst. Het jaarlijks onderzoek heeft bestaan uit de volgende inspectieactiviteiten: 
• Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het personeelsrooster, 

onderdelen uit het veiligheid- en gezondheidsbeleid, de meldcode kindermishandeling. 
• Locatiebezoek, waarbij het pedagogisch klimaat is geobserveerd. Ook is gesproken met de 

beroepskrachten en locatiemanager kinderopvang. 
• Per hoofdstuk is een beknopte beschrijving opgenomen van de kwaliteitseisen waarop de 

opvanglocatie getoetst is. Achterin het rapport is de itemlijst van de getoetste voorwaarden 
geplaatst. 
 

Bij dit inspectiebezoek is aan de houder de mogelijkheid geboden om een deel van de 
pedagogische observatie gezamenlijk uit te voeren. De houder is op dit aanbod ingegaan en heeft 
gezamenlijk met de toezichthouder een observatie van de pedagogische praktijk uitgevoerd. Na 
afloop van de gezamenlijke observatie heeft een evaluerend gesprek met de houder 
plaatsgevonden. 

 
Beschouwing 

  
Algemeen 
Yes! Kinderopvang te Zwijndrecht biedt kinderopvang en buitenschoolse opvang in Zwijndrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. 
Kinderdagopvang Laurensvliet is gesitueerd in basisschool de Dolfijn te Zwijndrecht. 
  
Inspectie geschiedenis 
In 2016 heeft een regulier inspectiebezoek plaatsgevonden waarbij alle items uit de Wet 
Kinderopvang zijn geïnspecteerd. Het KDV heeft nog geen oudercommissie en geen alternatieve 
ouderraadpleging. 
In 2017 heeft een inspectie plaatsgevonden waarbij een overtreding betreffende het ontbreken van 
een VOG is geconstateerd.  
  
Huidige inspectie 
Op 3 juli 2018 heeft een jaarlijkse inspectie plaatsgevonden waarbij de kernzaken uit de Wet 
Kinderopvang zijn onderzocht. De nieuwe eisen welke gelden  in de Wet Kinderopvang zijn 
onderzocht. Tevens is de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld aan de orde geweest. 
De pedagogische observatie is samen met de locatiemanager uitgevoerd. 
  
Ten tijde van het inspectiebezoek werd niet voldaan aan het volgende wettelijke onderdeel: 
Het opleidingsplan voorschoolse educatie. Een aantal vereiste onderdelen zijn niet in het 
opleidingsplan opgenomen. Het is niet inzichtelijk hoe KDV Laurensvliet locatiespecifiek de kennis 
en vaardigheden van haar beroepskrachten onderhoudt. 
  

 
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 
 
  
Pedagogisch beleid 

 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk van Yes! Kinderopvang zijn het 
pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan van KDV Laurensvliet getoetst op inhoud en 
volledigheid. 
  
In het pedagogisch beleid is de wijze van invulling van de pedagogische aspecten van 
verantwoorde dagopvang, zoals beschreven in de Wet kinderopvang, vastgelegd. Hierbij is door de 
houder rekening gehouden met de ontwikkelingsfasen van de kinderen. 
  
De houder heeft vastgesteld de emotionele veiligheid te zullen waarborgen onder anderen door: 
"Sfeer is een gevoel. Niet iets dat tastbaar te maken is. Een ruimte, omgeving of groep mensen 
brengt een bepaalde sfeer met zich mee. Om ervoor te zorgen dat een kind zich emotioneel veilig 
en gebonden voelt, is een goede sfeer belangrijk. Een sfeer waarin een kind zich optimaal kan 
ontplooien en zich zeker en vertrouwd voelt." 
  
De houder heeft beschreven hoe het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden plaats 
zal vinden, zoals de taal- en creatieve ontwikkeling. 
"Om zorg te dragen voor een aanbod wat alle ontwikkelingsgebieden omvat wordt er gewerkt met 
VE programma’s. Deze programma’s richten zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, 
sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek." 
  
De sociale vaardigheden van de kinderen worden ondersteund door: 
"Pedagogisch medewerkers spelen hier een belangrijke rol in. Ze begeleiden kinderen in het 
samenspel, geven complimenten op het moment dat er een positieve interactie plaatsvindt en laten 
door middel van het goede voorbeeld kinderen zien wat gewenst gedrag is." 
  
Met betrekking tot de stimulans van de morele ontwikkeling is beschreven dat: 
"Binnen de opvang moeten er eenduidige afspraken zijn, het is wel van belang hierbij rekening te 
houden met het feit dat normen en waarden per cultuur, gezin en individu verschillen. Om deze 
reden is het belangrijk dat er respect en begrip is voor elkaar en openstelling voor verschillende 
culturen en persoonlijke verschillen." 
  
Concrete beschrijvingen van verschillende onderdelen van de opvang zijn vastgelegd in het 
pedagogisch werkplan. Yes! Kinderopvang beschrijft helder en transparant: 
• de werkwijze, maximale grootte en leeftijdsopbouw van de groepen; 
• het wenbeleid; 
• het opendeurenbeleid, zoals de aard en de organisatie van activiteiten waarbij kinderen de 

stamgroep of de stamgroepsruimte kunnen verlaten; 
 

Daarnaast heeft de houder verwoord hoe invulling aan het mentorschap wordt gegeven, en hoe de 
ontwikkeling van de kinderen gevolgd en gestimuleerd wordt. 

 
Concreet heeft de houder beschreven hoe de beroepskracht-kindratio eruit ziet op KDV 
Laurensvliet. Daarmee is helder vastgelegd op welke tijden er wordt voldaan aan de norm en op 
welke tijden er minder beroepskrachten worden ingezet. 
  
Per april 2018 is het pedagogisch beleidsplan herzien op de invoering van de nieuwe 
kwaliteitseisen. 
  
 
 



5 van 21 
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 03-07-2018 
Yes! Kinderopvang Laurensvliet te Zwijndrecht 

Ten tijde van het inspectiebezoek bevatte het beleidsplan geen concrete beschrijvingen van de 
ontwikkeling van kinderen en hoe de overdracht is naar school of BSO, met daarbij de 
toestemming van de ouders en hoe ouders worden doorverwezen naar hulpverlenende instanties. 
Tevens is het onderdeel over de begeleiding van stagiaires en hun taken niet voldoende 
beschreven. 
Na overleg en overreding is het pedagogisch beleidsplan op deze items aangepast. 
Het pedagogisch beleidsplan voldoet nu wel aan de genoemde voorwaarden. 
  
Uitvoering pedagogisch beleid KDV Laurensvliet 
Yes! Kinderopvang draagt er zorg voor dat op locatie KDV Laurensvliet conform het pedagogisch 
beleidsplan wordt gehandeld. Uit gesprekken met de beroepskrachten blijkt dat het pedagogisch 
handelen onderwerp is van gesprek. Het pedagogisch beleidsplan wordt besproken in het 
werkoverleg. 
  
Verantwoorde dagopvang 

 
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk van Yes! Kinderopvang zijn het 
pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan van KDV Laurensvliet getoetst op inhoud en 
volledigheid. 
  
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd door de toezichthouder. De 
observatie is deels gezamenlijk met de houder uitgevoerd. Deze observatie geeft een praktijkbeeld 
van de uitvoering van de pedagogische doelen. Ook heeft de toezichthouder gekeken naar de 
vertaling van het pedagogische beleid naar de praktijk. Tevens zijn gesprekken gevoerd met de 
beroepskrachten en de houder. In onderstaande beschrijving worden enkele praktijksituaties 
beschreven. Deze zijn waargenomen tijdens de observatie op de groepen. 
In onderstaande beschrijving wordt een beeld gegeven van geobserveerde praktijksituatie en licht 
de locatiemanager het beleid toe. 
  
De volgende onderdelen uit het pedagogisch beleidsplan zijn geobserveerd: 
  
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 hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten op passende wijze aan op de situatie 
en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken 
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op. 
  
  
Het bevorderen van de ontwikkeling van de persoonlijke competentie 
De houder draagt er zorg voor dat de 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. (bron: Besluit Kwaliteit kinderopvang). 
  
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij 
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor 
gesprek en leermomenten. 
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden. 
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even 
deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft. 
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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 zetten gerichte activiteiten en materialen in om kinderen te laten 
samenspelen. Op passende wijze (zonder verstoren) wijzen zij kinderen op elkaars mogelijkheden. 
De groep als geheel wordt benut voor gezamenlijke ervaringen (rituelen, groepsgesprek, imitatie). 
De beroepskrachten dragen uit en leven voor, dat de inbreng van alle kinderen –en henzelf- ertoe 
doet in de groep. Zij leren kinderen om elkaar te accepteren en te respecteren. 
  
Het overdragen van waarden en normen 
De houder draagt er zorg voor dat 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. (bron: Besluit 

Kwaliteit kinderopvang). 
  
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken 
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. 
De kinderen zitten in de kring en blijven zitten totdat de activiteit afgelopen is. Ook met een 
activiteit aan tafel zitten de kinderen op een stoel. Als een kind van de stoel afgaat vertelt de 
beroepskracht dat hij nog even moet blijven zitten. 
  
De uitwerking van de gezamenlijke observatie 

Er is geobserveerd tijdens een activiteit aan tafel, fruit eten in de kring en boeken lezen.  
  
De kinderen gaan in verschillende hoeken spelen. Vier kinderen spelen bij een tafel waarop een 
blauw vel papier ligt. De beroepskracht zit bij hen en vertelt dat het blauwe vel het water is. 
Ze stelt vragen aan de kinderen, zoals "wie zwemmen er in het water?" De kinderen noemen 
'vissen'. Ze zingen het liedje over een vis in het water. De beroepskracht tekent de vissen op het 
vel. De vissen worden geteld. Telkens als het liedje is gezongen is er een vis minder. "Hoeveel 
vissen zijn er nog over", vraagt de beroepskracht. De vissen worden geteld. 
Er zijn verschillende bootjes waarmee de kinderen spelen. De boten varen over het water.  
De beroepskracht vraagt "zijn de vissen onder de boot of boven de boot". 
Ook andere dieren worden besproken, zoals een krab en een octopus. 
Een kind is van zijn stoel gegaan en heeft een auto gepakt. Hij rijdt ermee over het water. 
De beroepskracht speelt erop in en wijst de kinderen erop dat een auto niet in het water kan 
rijden. De beroepskracht tekent een brug over het water. De auto kan over de brug rijden. 
  
Een beroepskracht zit aan tafel met een kind. Ze bekijken samen een boekje. De kleuren worden 
benoemd. De beroepskracht wijst aan in het boekje en vraagt welke kleur het is. Het kind 
antwoordt "yellow", de beroepskracht zegt "geel", zeg maar na "geel". Bij een blauwe auto zegt het 
kind "blue". 
  
Een beroepskracht zit op de bank en leest een boek van de Gruffalo met een kind. Het kind luistert 
naar het verhaal en kijkt naar de plaatjes. De beroepskracht stelt vragen over wat er te zien is op 
de plaatjes. Een ander kind gaat aan de andere kant van de beroepskracht zitten op de bank en 
heeft een boek over Dribbel gepakt. De beroepskracht zit tussen de beide kinderen in en verdeelt 
de aandacht over beide kinderen. De beroepskracht voert gesprekjes met de kinderen over wat er 
te zien is op de plaatjes. 
  
De kinderen zitten in de kring en de beroepskracht schilt fruit. Een kind kijkt naar de los komende 
schil van een appel, "het lijkt wel een slang", zegt hij. De beroepskrachten voeren gesprekjes met 
de kinderen. De kinderen krijgen allemaal een schaaltje fruit. De verschillende fruitsoorten worden 
benoemd. De beroepskracht heeft ook een perzik schoongemaakt. Sommige kinderen kennen deze 
fruitsoort niet. De kinderen proeven allemaal een stukje perzik. Wie het lekker vindt mag nog een 
stukje. 
  
Conclusie: aan de beoordeelde items ten aanzien van verantwoorde opvang is volledig voldaan. Uit 
observatie en gesprekken is in voldoende mate gebleken dat de beroepskrachten handelen volgens 
het pedagogisch beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
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Voorschoolse educatie 

 
  
Bij KDV Laurensvliet wordt door de gemeente gesubsidieerde voorschoolse educatie aangeboden. 
Wekelijks wordt ten minste 4 dagdelen van 2,5 uur (of minimaal 10 uur) besteed aan activiteiten 
gericht op het stimuleren van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
  
De groepen zijn niet groter dan 16 kinderen en worden begeleid door voldoende beroepskrachten. 
De beroepskrachten zijn gekwalificeerd en gecertificeerd voor het geven van voorschoolse 
educatie. Zij hebben ofwel in hun beroepsopleiding een module gevolgd over verzorging van 
voorschoolse educatie, ofwel beschikken over certificaten van specifieke scholing met betrekking 
tot voorschoolse educatie. 
  
De beroepskrachten beschikken aantoonbaar over taalniveau 3F, op de onderdelen Mondelinge 
Taalvaardigheid en Lezen. 
  
Jaarlijks wordt een opleidingsplan opgesteld voor de locaties waar voorschoolse educatie wordt 
gegeven. Hierin is vastgelegd hoe de kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse 
educatie worden onderhouden. 
  
Na overleg en overreding is het opleidingsplan VE aangepast, maar voldoet niet aan de 
voorwaarden gesteld in item 2.3 lid 7. 
In de wet is expliciet gemaakt wat met het onderhouden van kennis en vaardigheden wordt 
bedoeld. De houder moet voor elke VE locatie uitwerken wat de houder doet om er voor te zorgen 
dat de beroepskracht(en) VE actuele kennis en vaardigheden hebben. Daarbij moet in ieder geval 
worden ingegaan op de in artikel 4, lid 2 van het besluit genoemde kennis- en vaardigheden. 
  
Per locatie moet duidelijk gemaakt worden: 
  
• op welke wijze de kennis en vaardigheden van de beroepskracht wordt onderhouden op punten 

a t/m e. 
 

KDV Laurensvliet heeft geen specifiek opleidingsplan voor de beroepskrachten van deze locatie. 
In het opleidingsplan gaat het er niet om dat er een inhoudelijke beschrijving wordt gegeven over 
het VE programma zelf of over de wijze van observeren van kinderen of over hoe de 
ouderbetrokkenheid is vormgegeven maar het gaat over de manier waarop de beroepskrachten 

worden ondersteund, dus: hoe wordt hun kennis en hun vaardigheden op elk onderdeel 
onderhouden. 
  
Bij KDV Laurensvliet wordt een erkend programma gebruikt voor het aanbod van voorschoolse 
educatie, namelijk Piramide. In dit programma wordt op gestructureerde en samenhangende wijze 
de ontwikkelingen op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling 
gestimuleerd. 
  
Uit bovenstaande constatering(en) / bevindingen blijkt dat aan de volgende voorwaarde niet is 
voldaan: 
 
 

 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt 
jaarlijks voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot 
uitdrukking brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) 
van de beroepskracht voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op 
concrete en toetsbare wijze uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en 
stelt het plan aan de hand van de evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)  
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Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observaties 
• Website 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
• VVE-certificaten 
• Opleidingsplan voorschoolse educatie 
 
 

Personeel en groepen 
 
  
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

 
De personen die werkzaam zijn bij het kindercentrum beschikken over een geldige verklaring 
omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart 2013. Deze beoordeling is gebaseerd op een 
steekproef van de verklaringen omtrent het gedrag van de werkzame beroepskrachten ten tijde 
van het inspectiebezoek. 
  
Elke in de steekproef opgenomen beroepskracht is ingeschreven en gekoppeld aan Yes! 
Kinderopvang in het Personenregister Kinderopvang. De kinderopvangorganisatie heeft zorg 
gedragen voor de koppeling. 
  
De steekproef heeft bestaan uit alle aanwezige beroepskrachten en een vrijwilliger. 
  
Voor nieuwe of tijdelijke medewerkers geldt dat pas na inschrijving én realiseren van de koppeling 
door de houder gestart is met de werkzaamheden. 
  
Hiermee voldoet het kindercentrum aan de vastgestelde kwaliteitseisen. 
  
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

 
De wijze waarop de houder beleid voert met betrekking tot de beroepskwalificaties is op basis van 
een steekproef onderzocht. De toezichthouder heeft een steekproef uitgevoerd op de diploma's van 
de werkzame beroepskrachten ten tijde van het inspectiebezoek. 
De beroepskrachten die in de steekproef van dit onderzoek zijn opgenomen beschikken over een 
passende kwalificatie conform de geldende cao kinderopvang. 
  
De steekproef heeft bestaan uit de aanwezige beroepskrachten. 
  
Van deze beroepskrachten was het mogelijk om de diploma's op locatie in te zien. 
  
De voorwaarde met betrekking tot de inzet van stagiaires en beroepskrachten in opleiding heeft de 
toezichthouder niet beoordeeld. Momenteel zijn geen stagiaires ingezet in het kindercentrum. 
  
Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften. 
 
Aantal beroepskrachten 

 
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie heeft de 
toezichthouder geconstateerd dat wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
  
Tijdens het inspectiebezoek zijn er 7 kinderen aanwezig in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Tevens zijn 
er 3 beroepskrachten aanwezig en een vrijwilliger. 
Sommige kinderen in deze groep krijgen extra begeleiding waardoor er bepaalde dagdelen een 
extra beroepskracht is op de groep.  
 
Bij de peuteropvang komen de peuters 2 of 4 dagdelen per week. Er wordt niet afgeweken van de 
BKR. 
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De organisatie voert een opendeurenbeleid. Hierbij blijft het aantal ingezette beroepskrachten 
ongewijzigd. De regel hiervoor luidt dat indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het 
pedagogisch beleidsplan de basisgroep verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totale 
aantal minimaal in te zetten beroepskrachten t.o.v. de situatie direct voorafgaand aan de activiteit. 
Ook niet als de activiteit buiten het kindercentrum plaatsvindt. 
  
Het komt niet voor dat een beroepskracht alleen in het kindercentrum aanwezig is.  
KDV Laurensvliet is gevestigd in een basisschool. De peuteropvang is alleen geopend tijdens 
schooldagen. Een beroepskracht van de peuteropvang is nooit alleen in het gebouw. 
Bij calamiteiten is er altijd een collega in de buurt die kan bijspringen. 
  
Conclusie: op het kindercentrum wordt voldaan aan de voorschriften betreffende de inzet van 
beroepskrachten. 
  
Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

 
De opvang vindt plaats in stamgroepen. Een stamgroep is een vaste groep kinderen. Vaste 
groepen, vaste gezichten, vaste ruimten en een vast dagritme dragen bij aan het ervaren vaneen 
stabiele omgeving. 
  
Ouders en kinderen zijn ingelicht over de vaste stamgroep van het kind, en welke beroepskrachten 
hieraan zijn toegewezen. 
  
Aan kinderen van één jaar en ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. 
 
Aan elk kind is een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en bespreekt 
de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de ouders 
aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
  
De indeling van de kinderen per mentor is door de toezichthouder ingezien. Beleid en uitvoering 
van het mentorschap voldoet aan de gestelde eisen. 
  
Conclusie: door bovenstaande werkwijzen draagt de houder bij aan een vertrouwde en veilige 
omgeving. Er zijn voldoende waarborgen voor de stabiliteit van de opvang vanuit het perspectief 
van het kind. 
 
Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

 
De voertaal is Nederlands. 
 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observaties 
• Website 
• Verklaringen omtrent het gedrag 
• Diploma's beroepskrachten 
• Presentielijsten 
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Veiligheid en gezondheid 
 
  
Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

 
Voor Yes! Kinderopvang Laurensvliet is een veiligheids- en gezondheidsbeleid vastgesteld. Het 
beleid moet ertoe leiden dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk wordt 
gewaarborgd. De houder heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er gedurende de 
opvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
  
KDV Laurensvliet beschikt over een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. 
  
Veiligheid en gezondheid in de opvang vragen om aandacht voor een continu proces. 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe dit samen met de pedagogisch medewerkers 
een permanente cyclus kent van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. 
De beroepskrachten van KDV Laurensvliet hebben hierin een actieve rol. Veiligheid en gezondheid 
vormt een vast agendapunt op de werkoverleggen. Thema's en protocollen worden doorgenomen 
en zo nodig aangepast. 
  
Het uitgangspunt van beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s vereist 
van de pedagogisch medewerkers dat zij inzicht hebben in mogelijke risico’s én dat er een helder 
veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gevoerd. Op KDV Laurensvliet is het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid inzichtelijk voor alle beroepskrachten, ouders en stagiaires. De houder heeft de 
wijze waarop dit plaatsvindt eveneens vastgesteld in het beleid. 
  
KDV Laurensvliet benoemt de volgende grote risico's en beschrijft hoe met deze risico's wordt 
omgegaan. 
  
Fysieke veiligheid. 
1. Buitenspeelplaats: hangjongeren laten zwerfafval zoals glas en blikjes achter. 
2. Ongewenst persoon op locatie 
3. Kind loopt weg 
  
Sociale veiligheid. 
1. Grensoverschrijdend gedrag 
2. Kindermishandeling 
  
Gezondheid. 
1. Gastro enteritis (kruisbesmetting) 
2. Voedselinfectie of voedselvergiftiging 
3. Infectie via water (legionella) 
4. Huidinfectie (b.v. krentenbaard) 
5. Luchtweginfectie (b.v. RS virus) 
  
Wat betreft de kleine risico's staat in het veiligheids- en gezondheidsbeleid:  
"Door goede afspraken te maken met de kinderen kunnen deze gemiddeld vanaf hun tweede 
levensjaar leren omgaan met diverse kleine risico’s. Denk ten aanzien van veiligheid bijvoorbeeld 
aan afspraken die gelden tijdens spelsituaties of activiteiten en hoe om te gaan met bijvoorbeeld 
speelgoed en gereedschap. Om kinderen mee te laten helpen om risico’s te beperken kunnen ook 
ten aanzien van gezondheid afspraken worden gemaakt. Denk aan het wassen van de handen na 
toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten." 
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In het veiligheids- en gezondheidsbeleid staat beschreven hoe beroepskrachten, stagiaires en 
ouders worden betrokken. 
"We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheid- en 
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of 
bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. 
Nieuwe medewerkers krijgen op de locatie een introductie in het veiligheid- en gezondheidsbeleid, 
met indien nodig extra instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van 
maatregelen wanneer dit aan de orde is. 
Het onderwerp is ook een onderdeel van de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers . 
Tijdens teamoverleggen is het bespreken van mogelijke veiligheid- en gezondheidsrisico’s een vast 
agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. 
Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. 
Ouders worden geïnformeerd via de website waar het gaat om algemene informatie over het 
veiligheid en gezondheidsbeleid. 
Veranderingen worden, daar waar relevant, besproken met de oudercommissies." 
 
Bij KDV Laurensvliet is de achterwachtregeling als volgt geregeld: Het kinderdagverblijf is 
gevestigd in een basisschool. De openingstijden vallen binnen schooltijden. Er zijn altijd collega's in 
de buurt die bijspringen bij calamiteiten. 
 
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er op elk kindercentrum 
een volwassene met een kinder-EHBO-certificaat aanwezig is tijdens de openingsuren. 
Op deze locatie is te allen tijde iemand aanwezig die beschikt over een geldige kwalificatie voor het 
verlenen van eerste hulp aan kinderen. Certificaten van de aanwezige medewerkers zijn in een 
steekproef ingezien. Deze voldoen aan de eisen uit de ministeriële regeling. 
  
Conclusie: het veiligheids- en gezondheidsbeleid draagt bij aan een gezonde en veilige omgeving 
voor de kinderen. De houder heeft beleid op de omgang met grensoverschrijdend gedrag 
waaronder het vierogenprincipe vastgesteld. Op deze locatie wordt in voldoende mate uitvoering 
gegeven aan het vastgestelde beleid. 
  
 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
Yes! Kinderopvang heeft organisatiebreed de meldcode vastgesteld waarin stapsgewijs wordt 
aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan. 
Er wordt gebruik gemaakt van het model dat is uitgegeven door de Brancheorganisatie 
kinderopvang. 
  
De meldcode bevat de wettelijk vereiste elementen. 
  
In de meldcode is een stappenplan opgenomen. Het stappenplan voldoet aan de gestelde eisen. 
  
In het stappenplan worden ook de functies beschreven van de personeelsleden die 
verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de desbetreffende stap. 
  
De meldcode is in printversie op de locatie beschikbaar. 
  
De houder is wettelijk verplicht om kennis en gebruik van de meldcode te bevorderen. 
Om te beoordelen of de kennis en het gebruik van de meldcode wordt bevorderd, is gesproken met 
een vaste beroepskracht. 
  
Uit het gesprek blijkt dat de houder kennis en gebruik van de meldcode bevorderd door 
kennisoverdracht tijdens werkoverleg en via mailing. 
  
Uit gesprek blijkt dat de beroepskrachten weten wie de persoon is die eindverantwoordelijk is voor 
de beslissing van het wel of niet doen van een melding. 
De beroepskrachten weten de eerste stappen uit de meldcode te benoemen. 
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Handelswijze bij vermoeden kindermishandeling 

 
De houder is wettelijk verplicht om kennis en gebruik van de volgende handelswijzen bij de 
beroepskrachten te bevorderen: 
  
• Indien bij de houder bekend wordt dat een werknemer zich mogelijk schuldig maakt aan 

seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de organisatie, dan heeft de 
houder direct overleg met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Als uit dit gesprek blijkt 
dat er sprake is van een redelijk vermoeden, dan doet de houder direct aangifte en stelt de 
vertrouwensinspecteur hiervan op de hoogte. 
 

• Indien bij een beroepskracht bekend is geworden dat een collega of andere werknemer zich 
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de 
organisatie, dan moet de beroepskracht de houder hiervan direct op de hoogte stellen. 
 

• Indien bij een beroepskracht of andere werknemer bekend is geworden dat de houder zich 
mogelijk schuldig maakt aan seksueel misbruik of kindermishandeling bij een kind binnen de 
organisatie, dan moet de beroepskracht in contact treden met de vertrouwensinspecteur 
kinderopvang. Daarnaast moet de beroepskracht bij een redelijk vermoeden aangifte doen. 

  
Uit gesprek met een beroepskracht blijkt dat zij daarvan voldoende op de hoogte is. 
  
De houder voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de meldcode. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observaties 
• Risico-inventarisatie veiligheid 
• Risico-inventarisatie gezondheid 
• Actieplan veiligheid 
• Actieplan gezondheid 
• Meldcode kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder draagt er zorg voor dat 
in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in artikel 2 van het 
Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een doorlopende 
ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt gestreefd, waarbij in ieder 
geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt overgedragen 
aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan de buitenschoolse 
opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang;  
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en ouders 
worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders 
bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt gemaakt welke 
beroepskracht de mentor is van het kind. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de werkwijze, 
maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze waarop 
kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 2 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de tijden 
waarop er minder beroepskrachten worden ingezet dan vereist is op basis van het aantal 
aanwezige kinderen, alsmede de tijden waarop in ieder geval niet daarvan wordt afgeweken en 
wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. De afwijkende inzet van het minimum aantal 
beroepskrachten dat op grond van de beroepskracht-kindratio vereist is, kan op de dagen van de 
week verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de aard 
en de organisatie van de activiteiten waarbij kinderen de stamgroep of de stamgroepruimte kunnen 
verlaten. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van het beleid 
ten aanzien van het gebruik kunnen maken van dagopvang gedurende extra dagdelen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van de taken 
die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang kunnen uitvoeren en de 
wijze waarop zij hierbij worden begeleid. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder d Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Verantwoorde dagopvang 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder 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 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Voorschoolse educatie 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden, stelt jaarlijks 
voor elke locatie voorschoolse educatie een opleidingsplan vast dat in elk geval tot uitdrukking 
brengt op welke wijze de kennis en vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie vanaf 1 augustus 2018, artikel 4 lid 2 onder a tot en met e) van de beroepskracht 
voorschoolse educatie worden onderhouden. De houder geeft op concrete en toetsbare wijze 
uitvoering aan het opleidingsplan, evalueert het plan jaarlijks en stelt het plan aan de hand van de 
evaluatie zo nodig bij. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten voorschoolse educatie en het feitelijk aantal 
aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht voorschoolse educatie per 
acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder van een kindercentrum waar voorschoolse educatie wordt aangeboden draagt er zorg 
voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit zijn van: 
Een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële regeling aan te 
wijzen opleiding, specifiek gericht op het opdoen van pedagogische vaardigheden. 
OF 
Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties ten aanzien van de door hen te verrichten beroepswerkzaamheden. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie)   
OF 
De bezitter van een getuigschrift of erkenning die niet een ve-module in de beroepsopleiding 
omvat, overlegt een bewijsstuk dat met gunstig gevolg scholing is afgerond die specifiek is gericht 
op het verwerven van kennis en vaardigheden met betrekking tot voorschoolse educatie. Deze 
scholing omvat ten minste 12 dagdelen en heeft in elk geval betrekking op de volgende kennis en 
vaardigheden (Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie vanaf 1 augustus 2018, 
artikel 4 lid 2 onder a tot en met e): 
a. het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie; 
b. het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, 
rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling; 
c. het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop afstemmen van het aanbod van 
voorschoolse educatie;  
d. het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen; 
e. het vormgegeven aan de inhoudelijke aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en aan 
een zorgvuldige overgang van het kind van voor- naar vroegschoolse educatie. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

De beroepskracht voorschoolse educatie beheerst aantoonbaar ten minste niveau 3F, op de 
onderdelen Mondelinge Taalvaardigheid en Lezen. 
Deze eis geldt van augustus 2017 tot 1 augustus 2019 uitsluitend voor voorzieningen in 
gemeenten die behoren tot de G37 en G86, overeenkomstig het Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 4 lid 3a Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 

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 een kindercentrum 
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 een ieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met 
e ingeschreven in het personenregister kinderopvang, bedoeld in artikel 1.48d van de Wet. De 
verklaring omtrent het gedrag is bij inschrijving in het personenregister kinderopvang niet ouder 
dan twee maanden. 
 
Voor personen die op 28 februari 2018 op basis van de artikelen 9a en 9b van het Besluit landelijk 
register en register buitenlandse kinderopvang (zoals dat geldt op 28 februari 2018) continu 
worden gescreend geldt een overgangsbepaling en verwerkt de minister de gegevens in het 
personenregister kinderopvang in de periode die loopt van 1 maart 2018 tot 1 juli 2018. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang; art 17d Regeling Wet kinderopvang; art 18a Besluit landelijk register 
kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang) 



16 van 21 
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 03-07-2018 
Yes! Kinderopvang Laurensvliet te Zwijndrecht 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling op basis van het 
burgerservicenummer, met de in artikel 1.50 derde lid van de Wet genoemde personen inclusief 
hemzelf. 
(art 1.48d lid 2 en 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 kan de persoon zijn 
werkzaamheden aanvangen. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang) 

Opleidingseisen en eisen aan de inzet van leerlingen 

Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding. De 
beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken die voor beroepskrachten worden genoemd in de meest 
recent aangevangen cao kinderopvang en cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening (cao 
sociaal werk) worden aangemerkt als beroepskwalificatie-eisen en bewijsstukken voor een 
passende opleiding. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige 
kinderen in een stamgroep (beroepskracht-kindratio) wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 
1a, onderdeel a bij het besluit en de daarbij behorende rekenregels.  
Gebruik kan worden gemaakt van de rekentool op de website www.1ratio.nl  
  
Indien bij dagopvang per dag ten minste tien aaneengesloten uren opvang wordt geboden, kunnen 
in afwijking van het vereist aantal minimaal in te zetten beroepskrachten, voor ten hoogste drie 
uren per dag minder beroepskrachten worden ingezet. Dit met inachtneming van de in het 
pedagogisch beleidsplan vastgestelde tijden waarop minder beroepskrachten kunnen worden 
ingezet dan minimaal vereist op grond van de beroepskracht-kindratio alsmede de tijden waarop in 
ieder geval niet daarvan wordt afgeweken.  
 
Gedurende de uren dat minder beroepskrachten worden ingezet wordt ten minste de helft van het 
aantal vereiste beroepskrachten ingezet. De afwijkende inzet kan op de dagen van de week 
verschillen, zij het dat de afwijkende inzet niet per week verschilt. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 1, 2 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
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. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Indien gelet op de vereiste beroepskracht-kindratio op grond van artikel 7, lid 2, in het 
kindercentrum één beroepskracht aanwezig is, is tevens een volwassene beschikbaar die 
telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig kan zijn in 
geval van een calamiteit.  
De houder informeert de bij het kindercentrum werkzame personen over de naam en het 
telefoonnummer van deze persoon. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1a, 
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.  
Het vereiste van opvang in één stamgroep geldt niet: 
- indien kinderen bij activiteiten als beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten;  
- voor een kind dat blijkens de overeenkomst tussen de houder en de ouders van het kind, gebruik 
maakt van dagopvang op dagen die per week verschillen; 
- indien met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders het kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. 
De eis ten aanzien van de maximale groepsgrootte geldt niet indien kinderen bij activiteiten als 
beschreven in het pedagogisch beleidsplan de groep verlaten. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 
toegewezen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 
er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het kind en 
bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de mentor voor de 
ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. 
(art 1.50 lid 1 en 2; art 9 lid 11 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gebruik van de voorgeschreven voertaal 

De Nederlandse taal wordt als voertaal gebruikt. Daar waar naast de Nederlandse taal de Friese 
taal of een streektaal in levend gebruik is, kan de Friese taal of de streektaal mede als voertaal 
worden gebruikt. 
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang)   
OF 
Er wordt naast de Nederlandse voertaal mede een andere voertaal gebezigd, omdat de herkomst 
van de kinderen in specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de 
houder van het kindercentrum vastgestelde gedragscode. 
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en gezondheid 
van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder draagt er zorg voor dat 
er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gehandeld. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder of voorgenomen houder stelt het veiligheids- en gezondheidsbeleid schriftelijk vast en 
verstrekt dit bij de aanvraag tot exploitatie. De houder evalueert, en indien nodig actualiseert, het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid binnen drie maanden na opening van het kindercentrum. Daarna 
houdt de houder het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid samen met de 
beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en 
actualiseren. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder a Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de risico’s die de 
opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt, waarbij in ieder geval 
wordt ingegaan op: 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen; 
- de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen; 
- het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder b Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in concrete termen is 
aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen, 
teneinde deze voornaamste risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het 
risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich 
verwezenlijken. 
De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het risico op 
grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de dagopvang zodanig organiseert 
dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan 
verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop 
kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en 
gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve niet zijn aan te merken als voornaamste 
risico’s met grote gevolgen betreffende veiligheid en gezondheid en als risico op 
grensoverschrijdend gedrag. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder d en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze waarop de 
houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties 
daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, 
vrijwilligers en ouders. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder e Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van 
de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming van de beroepskracht-
kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten op 
grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een beroepskracht op het kindercentrum aanwezig 
is. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder f, 7 lid 5 en 6 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

De houder draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te allen tijde ten minste één 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen 
conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 8 Regeling 
Wet kinderopvang) 
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Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

De houder van een kindercentrum stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs 
wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan 
en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.  
De door de houder voor het personeel vast te stellen meldcode bevat ten minste de volgende 
elementen: 
- een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan door het 
personeel met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;  
- een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen, 
inclusief vermelding van de functie van degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over 
het al dan niet doen van een melding; 
- indien van toepassing, specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld, die speciale 
kennis en vaardigheden van personeel vereisen;  
- specifieke aandacht voor de wijze waarop het personeel omgaat met gegevens waarvan zij het 
vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 
(art 1.51a lid 1, 2 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Het door de houder in de meldcode vastgestelde stappenplan bevat ten minste de volgende 
stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis) of een deskundige op het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het advies- en meldpunt huiselijk geweld en 
kindermishandeling (Veilig Thuis); 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang; art 5 lid 1 onder a en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien het de houder 
bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt 
of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder 
die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang, de houder onverwijld in overleg treedt 
met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een 
redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de 
houder van een kindercentrum onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt de houder 
de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, indien een bij de 
onderneming van de houder werkzaam persoon bekend is geworden dat een ander ten behoeve 
van die houder werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf 
tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem 
geboden kinderopvang, hij de houder van het kindercentrum daarvan onverwijld in kennis stelt. 
Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld de houder zelf is, is 
artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, indien een bij de onderneming 
werkzaam persoon bekend is geworden dat de natuurlijke persoon tevens houder zich mogelijk 
schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind dat 
gebruik maakt van de door de houder aangeboden opvang, in contact treedt met de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang en in geval van een redelijk vermoeden aangifte doet bij een 
daartoe aangewezen opsporingsambtenaar. 
(art 1.51c Wet kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Laurensvliet 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035830867 
Aantal kindplaatsen : 15 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 
 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht 
op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het 
GGD-rapport besluiten tot een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie. (Artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 

 

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 :  J. van der Plas 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

Planning 

Datum inspectie : 03-07-2018 
Opstellen concept inspectierapport : 16-07-2018 
Vaststelling inspectierapport : 19-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar houder : 19-07-2018 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 19-07-2018 

Openbaar maken inspectierapport : 09-08-2018 
 

 

 



21 van 21 
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 03-07-2018 
Yes! Kinderopvang Laurensvliet te Zwijndrecht 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Locatie de Laurensvliet is trots op de constatering van de GGD dat de medewerkers over goede 

pedagogische vaardigheden beschikken en op de manier waarop dit tot uiting komt in de omgang 

met de kinderen. Er is veel ruimte voor individuele aandacht. Het is duidelijk zichtbaar dat de 

kinderen zich vertrouwd voelen met de pedagogisch medewerkers en dat de persoonlijke en sociale 

competenties van kinderen worden gestimuleerd. 

Dit kwam tevens naar voren na de gezamenlijke observatie van de Locatiemanager en de GGD 

inspecteur. 

 

Wat betreft het opleidingsplan is er verwarring ontstaan over de termijn waarop wij dit gereed 

moesten hebben volgens de voorwaarden zoals die nu gesteld worden. Dit gesprek hadden we eerder 

met de GGD Rotterdam en daar kwam uit dat het per 1 augustus moest zijn. Dit hebben we 

aangehouden. 

Naar nu blijkt, is er een artikel wat bij de wet hoort, wat zegt dat de wetswijziging al wel van kracht is. 

Hierdoor moeten we nu zorgen dat het plan nog voldoet. Wij zijn hier nu mee bezig. Het  betreft 

eigenlijk voornamelijk aanpassingen van tekstuele aard, want het zijn zaken die we wel al uitvoeren 

op locatie. Dit staat alleen nog niet dusdanig omschreven in het beleid.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


