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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. 
Het jaarlijks onderzoek heeft bestaan uit de volgende inspectieactiviteiten:  
  
• Documentenonderzoek naar het pedagogisch beleid, de presentielijsten, het personeelsrooster, 

de beroepskwalificaties en de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 
• 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.  
 
Aanvullende informatie: gezamenlijke observatie met de houder 
Bij dit inspectiebezoek is aan de houder de mogelijkheid geboden om 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 de Were te Zwijndrecht (KDV) maakt deel uit van Yes! Kinderopvang. 
Yes! Kinderopvang biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk in 
Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heerjansdam en Ridderkerk. Yes! Kinderopvang de Were te 
Zwijndrecht (KDV) is sinds 1 januari 2010 met 64 kindplaatsen opgenomen in het Landelijk 
Register Kinderopvang. De huidige situatie is dat er kinderen worden opgevangen in vier 
basisgroepen van maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar. De groepsruimtes bevinden zich op de 
begane grond. 
 
Inspectiehistorie 
In 2017 en 2018 heeft er een jaarlijks inspectiebezoek plaatsgevonden. Er zijn geen 
tekortkomingen geconstateerd. 
 
Huidige inspectie 
Op 21 mei 2019 heeft een jaarlijkse inspectie plaatsgevonden waarbij de kernzaken uit de Wet 
Kinderopvang zijn onderzocht. Tijdens het inspectiebezoek heeft een gezamenlijke observatie door 
de toezichthouder met de locatiemanager plaatsgevonden. Er zijn geen overtredingen 
geconstateerd. 
 
De kinderen spelen met plezier. De beroepskrachten hebben voldoende aandacht voor de kinderen. 
Zij zijn betrokken en alert.  
 

 
Advies aan College van B&W 

Geen handhaving. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 
 
  
 
Pedagogisch beleid 

 
Yes! Kinderopvang beschikt over een pedagogisch beleidsplan, aangevuld met een pedagogisch 
werkplan per groep waarin de locatie specifieke werkwijze is opgenomen. 
 
Yes! Kinderopvang draagt er zorg voor dat op KDV de Were conform het pedagogisch beleidsplan 
wordt gehandeld. Uit gesprekken met de beroepskrachten komt naar voren dat het pedagogisch 
handelen onderwerp is van gesprek. Het pedagogisch klimaat wordt besproken in werkoverleggen. 
Actuele thema's uit het beleidsplan staan op de agenda, zoals het pedagogisch handelen. Het 
pedagogisch handelen van de beroepskrachten wordt geobserveerd en besproken door de 
locatiemanager en de pedagogische coach. 
 
 
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 door de toezichthouder. De 
observatie is gezamenlijk met de locatiemanager 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 locatiemanager. 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. 
 
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). 
 
Alle aanwezige beroepskrachten kennen het dagprogramma, de kinderen en de werkwijze op de 
groep. Zij bieden dit aan op een voor de kinderen bekende wijze. 
De kinderen zitten aan tafel, zij drinken en eten een koekje. 
De beroepskracht zegt "zal ik een verhaaltje voorlezen?" Zij leest het verhaal voor van Kaatje Koe. 
Ondertussen laat de beroepskracht de platen zien die horen bij het verhaal. Het verhaal gaat over 

de boerderij. 
 
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de 
voortgang en inhoud van het gesprek. Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de situatie 
en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact. 
De kinderen benoemen de dieren en vertellen dat ze de dieren weleens hebben gezien op de 
kinderboerderij. Zij vertellen dat ze daar geweest zijn met papa of met oma. 
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De kinderen laten zich enthousiast maken en motiveren door de beroepskrachten; zij reageren op 
initiatieven van de beroepskracht. De kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de 
beroepskrachten. 
De kinderen mogen van tafel en gaan spelen. Een beroepskracht verschoont ondertussen een 
aantal kinderen. Twee kinderen spelen in de poppenhoek. 
Een paar kinderen gaan verven aan tafel. De beroepskracht zit bij hen aan tafel en begeleidt de 
verfactiviteit. De andere kinderen spelen vrij in de ruimte met het speelgoed gereedschap, ze 

rennen steeds achter elkaar aan en timmeren en zagen er op los. 
Een groepje kinderen speelt onder de tafel. Ze spelen met het gereedschap.  
  
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). 
 
In het dagprogramma zijn altijd activiteiten opgenomen die gericht zijn op en/of aanzetten tot 
taalverrijking (voorlezen, taalspelletjes. liedjes, rijm, verwoorden van ervaringen). 
"Wat doet de haan", vraagt de beroepskracht. De kinderen doen het geluid van de haan na. 

Hetzelfde gebeurt met de geit, het  schaap, de eend en de koe. 
"Waar heb je weleens een koe gezien? "vraagt de beroepskracht. De kinderen vertellen. Een kind 
heeft een koe in de lucht gezien. Een ander in de dierentuin. "Of was het de kinderboerderij", 

vraagt de beroepskracht. "Ja, die", zegt het kind. De kinderen vertellen enthousiast welke dieren ze 
hebben gezien bij de kinderboerderij. De koe was aan het slapen", vertelt een kind.  "Wat krijgen 

we van de koe?", vraagt de beroepskracht. "Melk", weten de kinderen. Ook weten ze dat melk wit 

van kleur is. 
 
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 
ontdekken. 
Een paar kinderen gaan verven aan tafel en krijgen een placemat voor zich.  
De beroepskracht heeft verschillende gekleurde  vellen papier. De waterverf staat op tafel, de 

kwasten liggen erbij. Kinderen mogen een kleur kiezen. De kleuren worden benoemd. 
 
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties. 
De beroepskracht geeft aan dat ze eerst de kwast in de beker water moeten dopen en dan in de 
verf. De kinderen verven het vel. Als ze klaar zijn met verven mogen de kinderen het vel te drogen 

leggen. 
 
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 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). 
Een kind draagt de gereedschapskist met al het gereedschap. Hij doet alsof al het gereedschap van 

hem is. De gereedschapskist valt om en het gereedschap valt op de vloer. Een kind wil ook wat 

gereedschap en pakt een nijptang van de vloer. De jongen wil dat niet en stopt alles weer in de 
kist. "Vraag maar of je ook mee mag doen", zegt de beroepskracht. "Niet afpakken, je moet het 

vragen". De jongen laat zien wat je moet doen met een zaag. "Goed zo", zegt de beroepskracht. 
De andere jongen mag met de zaag spelen. Samen spelen ze verder. 
 
De beroepskrachten grijpen adequaat in bij negatieve interacties tussen kinderen. Zij helpen om de 
betreffende situatie stop te zetten of op te lossen. 
Een kind heeft de gereedschapskist gepakt. De jongen ziet het en zegt "die had ik". 
Hij krijgt hem terug en doet al het gereedschap weer in de kist. "Geef", zegt hij tegen een jongen 
die de hamer vasthoudt. Deze jongen loopt weg met de hamer, de ander gaat achter hem aan. 

"Doe hem in de kist", zegt de jongen. De beroepskracht klapt in haar handen. "We gaan opruimen. 
Doe al het gereedschap maar in de kist". "Ik doe lief nu", zegt de jongen. "Samen spelen, samen 

delen", zegt hij. Gezamenlijk ruimen ze het speelgoed op. 
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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). 
  
Er gelden regels op de groep, zoals niet rennen in de groepsruimte, met het speelgoed wordt 
gespeeld in de groepsruimte. 
Twee kinderen stoeien met elkaar en rennen achter elkaar aan. "Niet rennen", zegt de 

beroepskracht, "buiten mag je rennen". Even later rent een kind rond de tafel en glijdt uit. "Niet 
rennen, rustig lopen", zegt de andere beroepskracht. 
De kinderen die met het gereedschap spelen zijn aan de beurt om naar de wc te gaan. Sommige 

kinderen nemen het speelgoed mee naar de toiletjes. 
 
Naar aanleiding van de gezamenlijke observatie bespreken de locatiemanager en de toezichthouder 
de observatie op de peutergroep "de Pukkies" . 
Over het algemeen is het pedagogisch handelen conform het beleid. Een paar aspecten zijn 
opgevallen, zoals:  
- De beroepskrachten reageren alert op de kinderen. 
- De kinderen luisteren aandachtig naar het verhaal en vertellen enthousiast. 
- De beroepskracht vertelt niet wat de kinderen gaan maken tijdens de verfactiviteit aan tafel. 
- Het tijdstip van het verschonen is aan te raden op een ander moment, niet tijdens de 
verfactiviteit terwijl er ook kinderen vrij spelen. 
- De grote tafel met banken in het midden nodigt uit om rondjes te rennen. 
- De kinderen nemen speelgoed mee naar de sanitaire ruimte. 
Deze onderwerpen zal de locatiemanager bespreken met de beroepskrachten. 
 
Conclusie 
Aan de beoordeelde items ten aanzien van het pedagogisch klimaat is voldaan. Uit de 
pedagogische observatie is gebleken dat de beroepskrachten over het algemeen handelen volgens 
het pedagogisch beleid en aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Locatiemanager) 
• Observatie(s) (Gezamenlijke observatie) 
• Landelijk Register Kinderopvang 
• Pedagogisch beleidsplan (versie augustus 2018) 
• Pedagogisch werkplan (Versie 001 februari 2018) 
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Personeel en groepen 
 
  
 
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang 
 
De werkzame beroepskrachten, de locatiemanager en de pedagogisch coach zijn ingeschreven en 
gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 
 
De kinderopvangorganisatie heeft zorg gedragen voor deze koppeling. 
 
Conclusie 
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften. 
 
 
Opleidingseisen en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires 
 
De beroepskrachten en pedagogische coach die in de steekproef van dit onderzoek zijn 
opgenomen, beschikken over een passende kwalificatie conform de geldende CAO Kinderopvang. 
  
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. 
 
Conclusie 
Hiermee voldoet de houder aan de voorschriften. 
 
 
Aantal beroepskrachten 

 
Beroepskracht-kindratio 
Op basis van de aanwezigheidslijsten, het personeelsrooster en de observatie heeft de 
toezichthouder geconstateerd dat wordt voldaan aan de beroepskracht-kindratio. 
 
 
Groep Leeftijden Aanwezige kinderen Benodigde inzet Aanwezige inzet 

Pukkies 2 tot 4 jaar 12 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 
Puppies 2 tot 4 jaar 12 kinderen 2 beroepskrachten 2 beroepskrachten 
Teddies 0 tot 2 jaar 10 kinderen 3 beroepskrachten 3 beroepskrachten 
Beebies 0 tot 2 jaar 3 kinderen 1 beroepskracht 1 beroepskracht 
 
 
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. 
 
Dagelijks wordt er afgeweken aan het begin en eind van de dag en tijdens de middagpauze. In het 
beleidsplan staan de volgende richtlijnen hiervoor genoemd: op dinsdag kan er op de groep 
'Pukkies' afgeweken worden op de tijden tussen 8.15 en 9.00 uur, van 13.00 tot 15.00 uur en 
tussen 17.00 en 17.15 uur. 
 
Gedurende deze tijdvakken wordt minstens de helft van het aantal beroepskrachten ingezet. 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 op 
de groep ongewijzigd. Bij activiteiten binnen of buiten het kindercentrum blijft de inzet van het 
aantal beroepskrachten eveneens van kracht. 
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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. 
 
"Tussen 7.00-7.30 uur en 18.00-18.30 uur staat wel een beroepskracht alleen. Ouders kunnen met 
de code op het codeslot bij de deur ten alle tijden binnen komen. Dit is onderdeel van het 4 ogen 
principe." 
 
Conclusie 
Op kindercentrum de Were wordt voldaan aan de voorschriften betreffende de inzet van 
beroepskrachten. 
  
 
Inzet pedagogisch beleidsmedewerkers 
 
Yes! Kinderopvang beschrijft jaarlijks de minimale inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker 
/coach. In deze beschrijving is de wijze waarop de houder het verplichte minimaal aantal uren voor 
pedagogisch beleidsmedewerker/coach inzet en verdeelt over de verschillende kindercentra 
vastgelegd. Hieruit blijkt dat iedere beroepskracht coaching ontvangt. 
 
Of iedere beroepskracht die coaching behoort te ontvangen ook coaching heeft gekregen kan 
worden beoordeeld tijdens de inspectie in 2020. 
 
De inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker is inzichtelijk voor ouders en beroepskracht door 
plaatsing op de website van Yes! Kinderopvang. 
 
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 

 
Opvang in groepen 
Op KDV de Were worden de kinderen opgevangen in vaste groepen. Elk kind wordt opgevangen in 
één stamgroep. Omvang en samenstelling van de groepen voldoen aan de voorschriften. De 
volgende groepen zijn aanwezig: 
 

Groep Leeftijden Kindaantal Maximaal kindaantal 
Pukkies 2 tot 4 jaar 12 kinderen 16 kinderen 
Puppies 2 tot 4 jaar 12 kinderen 16 kinderen 
Teddies 0 tot 2 jaar 10 kinderen 14 kinderen 
Beebies 0 tot 2 jaar 3 kinderen 8 kinderen 

 
Op KDV de Were 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 werkplan. 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. De organisatie informeert de ouders en kinderen door middel van foto's 
bij de entree of op de groep. 
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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. 
Aan kinderen van 1 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 en ouder ten hoogste drie 
vaste beroepskrachten toegewezen hebben gekregen. 
 
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. 
 
Conclusie 
Door bovenstaande werkwijzen draagt de houder bij aan een vertrouwde en veilige omgeving. Er is 
voldoende waarborging voor de stabiliteit van de opvang vanuit het perspectief van het kind. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Beroepskracht) 
• Observatie(s) (Gezamenlijke observatie) 
• Personen Register Kinderopvang 
• Website 
• Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten 
• Presentielijsten (ouderportaal via de Ipad) 
• Pedagogisch beleidsplan (versie augustus 2018) 
• Pedagogisch werkplan (Versie 001 februari 2018) 
 
 

Veiligheid en gezondheid 
 
  
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
Meldcode  
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/Er wordt gebruik gemaakt van een meldcode die gebaseerd is op het model dat is 
uitgegeven door de Brancheorganisatie kinderopvang. 
 
Sinds 1 januari 2019 is een afwegingskader een verplicht onderdeel van de meldcode. Het 
afwegingskader is een kader dat het personeel in staat stelt te beoordelen of er sprake is van 
dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling danwel een vermoeden daarvan 
dat er een melding gedaan moet worden. Dit onderdeel is opgenomen in de meldcode, waardoor de 
wettelijk vereiste elementen zijn beschreven. 
 
Stappenplan 
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. 
 
Bevordering van kennis en gebruik 
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. 
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Uit het gesprek blijkt dat de houder kennis en gebruik van de meldcode bevordert door 
kennisoverdracht tijdens werkoverleg. 
 
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. 
 
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. 
  
Conclusie 
De houder voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de meldcode. 
 
 
Gebruikte bronnen: 
• Interview (Beroepskracht) 
• Website 
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
• Pedagogisch beleidsplan (versie augustus 2018) 
• Pedagogisch werkplan (Versie 001 februari 2018) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
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) 

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) 
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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 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) 

De inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs geschiedt overeenkomstig de voorwaarden 
opgenomen in de meest recent aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk, met dien 
verstande dat gedurende de dagopvang maximaal een derde deel van het totaal minimaal aantal 
op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten bestaat uit beroepskrachten in opleiding of 
stagiairs. Het minimaal op het kindercentrum in te zetten beroepskrachten wordt gevormd door de 
optelsom van het op grond van artikel 7 van het Besluit kwaliteit kinderopvang minimaal aantal in 
te zetten beroepskrachten op de afzonderlijke stamgroepen. 
Bij het bepalen van de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs wordt rekening 
gehouden met de opleidingsfase waarin zij zich op dat moment bevinden. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 9 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) 
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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) 

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) 
 

Veiligheid en gezondheid 

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 afwegingskader op basis waarvan het personeel het risico op en de aard en de ernst van 
het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt en dat het personeel in staat stelt te 
beoordelen of sprake is van dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dan 
wel van een vermoeden daarvan, dat een melding is aangewezen; 
 - 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) 
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Het door de houder van een kindercentrum 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 toepassen van het afwegingskader, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b; 
het beslissen over: 
  - het doen van een melding, en 
  - het inzetten van de noodzakelijke hulp. 
(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 van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. indien hem 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. 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 onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. 
(art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze dat, 
indien het een bij de houder werkzaam persoon op enigerlei wijze 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, deze persoon de houder daarvan 
onverwijld in kennis stelt. Indien degene die van het vermoeden op de hoogte moet worden gesteld 
dezelfde persoon is als degene die zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan dit misdrijf, 
is artikel 1.51c lid 1 en 2 Wet kinderopvang van toepassing. 
(art 1.51b lid 3, 4 en 5 Wet kinderopvang) 

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

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes! Kinderopvang de Were 
Website : http://www.yeskinderopvang.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000035830891 
Aantal kindplaatsen : 64 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Yes! Kinderopvang B.V. 
Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
KvK nummer : 50627856 
Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

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

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

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

Planning 
Datum inspectie : 21-05-2019 
Opstellen concept inspectierapport : 03-06-2019 
Vaststelling inspectierapport : 11-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 11-06-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 11-06-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 02-07-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

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

De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


