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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 

en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach. 
• 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.  

 
Beschouwing 

 

Algemeen 
Yes! Kinderopvang biedt kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk in 
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. Kinderdagverblijf Grote Beerstraat 
is gehuisvest in het Wijkcentrum Xiejezo in Zwijndrecht. Het kinderdagverblijf heeft twee verticale 
stamgroepen met kinderen van 0 t/m 4 jaar: de Ukkies voor maximaal 14 kinderen en de 
Ukkepukkies voor maximaal 9 kinderen. 
 
Inspectiegeschiedenis 
In 2017 en 2018 heeft een jaarlijks inspectieonderzoek plaatsgevonden waarbij de kernzaken uit 
de Wet Kinderopvang zijn onderzocht. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 
 
Huidige inspectie 
Op 21 januari 2019 is de jaarlijkse inspectie uitgevoerd waarbij de pedagogische praktijk, 
personeel en groepen, stabiliteit op de groepen en de inzet van de pedagogische coach zijn 
onderzocht. 
 
KDV Yes! Kinderopvang Grote Beerstraat voldoet aan de getoetste voorwaarden. Er zijn geen 
overtredingen geconstateerd. 
De kinderen spelen met plezier, de beroepskrachten hebben alle aandacht voor de kinderen. 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
De wet- en regelgeving voor het pedagogisch klimaat kent vier pedagogische basisdoelen.  
De vastlegging hiervan heeft plaatsgevonden in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang, waarin de 
volgende aspecten benoemd worden: het in een veilige en gezonde omgeving bieden van 
emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van 
kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en 
normen. 
 
Het pedagogisch handelen van de beroepskrachten is geobserveerd op verschillende 
momenten: tijdens vrij spel, de kring en het fruit eten en drinken. In onderstaande beschrijvingen 
worden enkele praktijksituaties beschreven, zoals waargenomen tijdens het inspectiebezoek. 
  
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). 
 
Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste 

en persoonlijke manier. 
De peuters spelen vrij in de ruimte. Een meisje wordt gebracht door moeder en oma. Moeder voert 
een gesprek met de beroepskracht. Moeder en oma nemen afscheid van het meisje. De 
beroepskracht tilt het meisje op, samen zwaaien ze bij het raam. 
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 

voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de 

situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
Een beroepskracht gaat bij de kinderen zitten bij het raam en mengt zich in het gesprek. Een 
jongen kijkt door het raam en wijst. Er komt rook uit de schoorsteen. "Dat komt door de kachel", 
zegt de beroepskracht. "Dat is mijn huis", zegt een jongen. "Nee toch, je huis is verder weg", zegt 
de beroepskracht. 
Het gesprek gaat over een kind wat bijna naar school gaat. Dit is zijn laatste week. Hij mag 
volgende week gaan wennen op school. 
De beroepskrachten kennen ieder kind in de groep; ze kennen hen bij naam en weten persoonlijke 

bijzonderheden. In het contact met het kind wordt die kennis gebruikt. 
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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 kinderen gaan in de kring. Een kind vertelt "papa heeft mij wakker gemaakt". 
"Jij was vroeg hè", zegt de beroepskracht. "Ik heb vanmorgen brood op", zegt een ander kind.  
De kinderen zingen samen een lied over fruit eten. "Eet smakelijk allemaal", zegt de 
beroepskracht. De beroepskracht noemt de naam van het kind, zij mag 2 stukjes fruit 
pakken. Daarna mag het volgende kind 2 stukjes fruit pakken.  
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. 
Terwijl de kinderen fruit pakken worden de soorten benoemd, zoals sinaasappel, kiwi, peer, 
mandarijn en appel. "Als je mond leeg is mag je nog een stukje fruit pakken", zegt de 
beroepskracht. 
De beroepskrachten gebruiken de verzorgingsmomenten  voor interactie met het kind. Het kind 

ervaart persoonlijke warmte, geborgenheid, plezier, humor, aandacht. 
Een kind wordt verschoond. Ondertussen zingt de beroepskracht het liedje 'dit zijn mijn wangetjes'. 
Ook volgen 'mondje', 'neus', etc. Terwijl wijst ze de verschillende lichaamsdelen aan bij het kind. 
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 

taalverrijking  (taalspelletjes. liedjes, rijm).  
De kinderen zitten op het vloerkleed, samen met de beroepskracht. Ze zingen liedjes, onder 
anderen van 'het visje' en 'de helikopter'. De kinderen doen enthousiast mee. "Nog een keer", zegt 
een kind. 
 
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). 
 
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan 

en uitvoeren van activiteiten. Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag. 
Een jongen slaat een meisje. Het meisje begint te huilen. De beroepskracht ziet het en gaat naar 
de jongen. "Je mag niet slaan, doe maar aaien", zegt de beroepskracht. "Je bent aan het plagen". 
"Hoe gaat het", vraagt de beroepskracht aan het meisje. "Goed", zegt ze. Ze is al gestopt met 
huilen. 
 
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. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 
• Interview (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan (Locatieplan) 
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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. 
 
Van de aanwezige 4 beroepskrachten, de pedagogische coach en de locatiemanager zijn de VOG's 
onderzocht in het Personenregister Kinderopvang. 
 
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 beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

 
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. 
 
Van vier beroepskrachten en de pedagogische coach zijn de diploma's ingezien. 
 
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. 
 
 

Groep Leeftijd Aanwezigheid kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 
 Ukkepukkies  0 tot 4  6 kinderen  2 beroepskrachten  2 beroepskrachten 
 Ukkies  0 tot 4  8 kinderen  2 beroepskrachten  2 beroepskrachten 
 
 
Afwijking van de beroepskracht-kindratio 
Als per dag langer dan 10 uur opvang geboden wordt is het toegestaan om maximaal 3 uur af te 
wijken van de beroepskracht-kindratio. De kinderopvangorganisatie bepaalt zelf deze tijden en legt 
deze nauwkeurig vast in het eigen pedagogisch beleidsplan. Op de momenten dat er wordt 
afgeweken, moet minimaal de helft van het aantal benodigde beroepskrachten werkzaam zijn op 
de groep. De uren voor de afwijkende inzet kunnen per dag verschillen maar niet per week. 
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Dagelijks kan er afgeweken worden aan het begin en eind van de dag en tijdens de middagpauze 
op de tijden van 7.30 tot 8.30 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur. 
 
Op de groepen wordt voldaan aan bovengenoemde tijden voor de toegestane afwijking. Gedurende 
deze tijdvakken wordt minstens de helft van het aantal beroepskrachten ingezet. 50% van het 
verwachte aantal beroepskrachten is dan aanwezig. De afwijking komt overeen met hetgeen 
vastgesteld is in het pedagogisch beleid. 
 
Aantal beroepskrachten bij activiteiten en opendeurenbeleid 
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. 
 
Achterwacht  
Als slechts één beroepskracht aanwezig is gezien het kindaantal, 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 beroepskrachten zijn ingelicht over deze 
achterwachtregeling, en beschikken over de naam en het telefoonnummer van deze persoon. 
 
Conclusie: op het kindercentrum wordt voldaan aan de voorschriften betreffende de inzet van 
beroepskrachten. 
 
 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

 
Yes! Kinderopvang heeft voor 2019 de wijze waarop het verplichte minimaal aantal uren waarvoor 
de pedagogisch beleidsmedewerker en pedagogische coach moeten worden ingezet, verdeelt over 
de verschillende kindercentra vastgelegd, zodat dit inzichtelijk is voor beroepskrachten en ouders. 
 
De houder geeft de verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in 
de uitvoering van de werkzaamheden. 
 
Conclusie: De houder heeft de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers voldoende in kaart 
gebracht en deze informatie gedeeld met ouders en 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. 
 
 

Groep Leeftijden Kindaantal Maximaal kindaantal 
Ukkepukkies 0 tot 4 jaar 6 kinderen 9 kinderen 

Ukkies 0 tot 4 jaar 8 kinderen 14 kinderen 
 
Op Yes! KDV Grote Beerstraat vindt samenvoeging van de groepen plaats op de minder drukke 
dagen. De houder heeft dit vastgelegd in zijn beleid. Samenvoeging van de groepen, 
omstandigheden en dagen zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan. De daadwerkelijke 
uitvoering hiervan komt overeen. 
 
De kinderen maken gebruik van ten hoogste twee verschillende groepsruimtes per week. 
 
Ouders en kinderen zijn ingelicht over de vaste stamgroep van het kind, en welke beroepskrachten 
hieraan zijn toegewezen. 
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Opvang in tweede stamgroep 
Alleen met vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de ouders kan een kind gedurende een 
tussen houder en ouders overeengekomen periode worden opgevangen in één andere stamgroep 
dan de vaste stamgroep. Op Yes! KDV Grote Beerstraat wordt gebruik gemaakt van 
toestemmingsverklaringen. Deze toestemmingsverklaringen zijn vooraf ingevuld en ondertekend 
door de ouder. 
 
Vaste gezichtencriterium 
Het aantal vaste gezichten voor kinderen van 0 tot 1 jaar oud is vastgesteld op twee gezichten.  
Als het kind aanwezig is, werkt altijd minimaal één van de twee beroepskrachten van het kind op 
de groep. De vaste gezichten worden bepaald per kind, niet op groepsniveau. Wel kunnen er meer 
pedagogisch medewerkers, al dan niet structureel, op de betreffende groep werken, naast de vaste 
gezichten. 
 
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. 
 
De houder voert een zodanig personeelsbeleid dat kinderen tot 1 jaar ten hoogste twee vaste 
beroepskrachten toegewezen hebben gekregen en kinderen van één jaar of ouder ten hoogste drie 
vaste beroepskrachten toegewezen hebben gekregen. De roosters zijn hierop aangepast. Kinderen 
tot 1 jaar zien maximaal twee vaste gezichten. 
 
Mentorschap 
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 (Beroepskrachten) 
• Observatie(s) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten (en pedagogische coach) 
• Presentielijsten (via Ipad) 
• Pedagogisch beleidsplan 
• Pedagogisch werkplan (Locatieplan) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 
kindercentrum 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) 
 

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 eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e 
ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van 
de wet genoemde personen inclusief hemzelf. 
(art 1.48d lid 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) 
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Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 

Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent 
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(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) 

Pedagogisch beleidsmedewerkers beschikken over een voor de werkzaamheden passende opleiding 
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 2 Regeling Wet 
kinderopvang) 

Aantal beroepskrachten 

De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen, met dien verstande dat:  
   - de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal 
aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 
a, bij het besluit kwaliteit kinderopvang en de daarbij behorende rekenregels;  
   - indien kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep 
verlaten, dit niet leidt 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 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden 
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal 
beroepskrachten ingezet. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang) 

Indien de inzet van het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten in verhouding tot het aantal 
aanwezig kinderen in een stamgroep als bedoeld in artikel 7, lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang 
ertoe leidt dat in het kindercentrum slechts 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 van een kindercentrum 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) 

Indien de afwijkende inzet van het aantal beroepskrachten, als bedoeld in artikel 7, lid 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang, ertoe leidt dat slechts één beroepskracht op het kindercentrum wordt 
ingezet, is ter ondersteuning van deze beroepskracht ten minste één andere volwassene in het 
kindercentrum aanwezig. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 

De houder van een kindercentrum bepaalt jaarlijks, indien hij meer dan één kindercentrum 
exploiteert, de wijze waarop hij het verplichte minimaal aantal uren waarvoor pedagogisch 
beleidsmedewerkers moeten worden ingezet, verdeelt over de verschillende kindercentra en legt 
dit schriftelijk vast zodat dit inzichtelijk is voor de beroepskrachten en ouders. De houder geeft de 
verdeling zodanig vorm dat iedere beroepskracht jaarlijks coaching ontvangt in de uitvoering van 
de werkzaamheden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 8 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

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 1, onderdeel 
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum 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) 



11 van 13 
Inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 21-01-2019 
Yes! Kinderopvang Grote Beerstraat te Zwijndrecht 

Aan een kind in de leeftijd tot één jaar worden ten hoogste twee 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 drie vaste beroepskrachten toegewezen 
aan een kind in de leeftijd tot één jaar. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 4 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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang Grote Beerstraat 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035830875 
Aantal kindplaatsen : 24 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

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

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Dienst Gezondheid en Jeugd 
Adres : Postbus 166 
Postcode en plaats : 3300AD DORDRECHT 
Telefoonnummer : 078-7708500 
Onderzoek uitgevoerd door :  J. van der Plas 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

Planning 

Datum inspectie : 21-01-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 11-02-2019 
Vaststelling inspectierapport : 21-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 21-02-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 21-02-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 14-03-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

Kinderdagverblijf (KDV) Yes! Kinderopvang Grote Beerstraat is er trots op dat tijdens de inspectie 

duidelijk zichtbaar is dat het pedagogische klimaat op orde is. De kinderen voelen zich ondersteund 

door de beroepskracht, wat zorgt voor een veilige en positieve omgeving. Er worden complimentjes 

gegeven, kinderen worden gestimuleerd in hun interacties en er is sprake van een rustige sfeer. Ook 

de ruime speelmogelijkheden, de afwisseling in het aanbod en het afstemmen op de wensen van de 

kinderen worden positief beoordeeld Wij zijn er trots op dat de omgang met de kinderen positief 

opvalt en de kinderen zichtbaar plezier hebben. Dat is waar het ons om te doen is! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


